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I,

IN NOMINE PATRIS, ET FILII ET SPIRITUS SANCTI - mondotta
határozottan az egyébkor inkább habozó, félénk fiatal hang a feloldozási
formula végén, s a már eddig is egyenesen kínyuitva tartott kar a bö
újjú fekete bencésöltözetben: a keresztvetés villámgyors mozdulatára
vonódott a térdelő fölött. A pillanatnak egy töredéke még kellett ahhoz,
hogy az ifjú szerzetes leküzdje meghatottságát és hozzátegye még, majd
nem elfulladóan, - Amen!

De a térdeplő bíborvánkosan térdelő másik pap, aki csak mellén ke
resztbetett karjainak nyomásával fejezte ki, hogy ő is keresztet vetett az
abszolució alatt: nem kelt fel és tovább is mozdulatlanul maradt a vál
laira vetett köpeny súlyos redői között. :Égő csend volt az élénkvörös
téglapadlójú kolostori szobában, amely inkább volt könyvespolcokkal kö
rülfogott tágas dolgozóterem, mint cella. Csak a lombard háziszőttesek

szerinti mintájú, fehér és fekete négyszögekből összevarrt pokróc, afféle
durva kecskeszőr cserge, jelezte az alacsony fekvőhelyen azt, hogy gaz
dája ugyanitt szokott aludni. Harangszó hangzott fel. Azzal a csengéssel,
amellyel csak: vízből szállanak fel hangok. Aminthogy úgy is volt: a ve
lencei San Giorgio Maggiore szígetkolostort a Piazzettától elválasztó la
gunán át és abból visszaverődve szólt a közeli San Moyse templom re
kedt, himbálódzó, lágy harangszava.

Most a fiatal szerzetes térdelt le az előtt, akit az imént feloldozott:
- Szentséges Atya, letette gyarló kezembe életgyónását... Ennél

egy első áldozásra készülő gyermek bűnei is sokszor súlyosabbak. " Vi
gasztalódjék meg mostmár és ne legyenek kétségel .. ; S esedezem Szent
ségednek: bizonyára már várják bíborosai!

Az felállt s a széttárulő téliköpeny alatt, amit azért is vett magára,
mert fázott, kivillant a pápák fehér reverendára. S noha megválasztása
órájától kezdve jogosan viselte ezt: Chiaramonti bíboros még éppúgy nem
tudta megszokní, mint a magaválasztotta VII. Pius nevet. Még zavarta a
fehér ruha és legszívesebben leborftotta valamivel. Olajzöld és fekete
vonásai, ezek a most hatvanéves korában is édesanyja leányosan finom,
nyugtalan és szép arcára emlékeztetőek, színte izzottak a fájdalomtól.
Majdnem kér6en szólt:

- Szerettem volna még néhány percig nem lenni más, mint egyszeru
keresztény. Nem Krisztus földi helytartója. Mit lehet azonban tennem?
- S hogy hevesen széttárta ökölbefogott kezeit, válláról aláhullott a kö
peny. Minthogy nem lehet tudni, hogy a konklávéból kikerülö pápa mek
kora lesz, a pápai udvarmesterek rníndíg három fehér talárt készítenek
elő - ezek közül persze a legkisebbet kellett kiválasztani és odaadni
Chiaramonti bíborosnak, ám neki még ez is bő volt l Széles ráncokat
vetett és a földet söpörte. De a választás, meg a holnapi koronázása kö
zött annyi tennivaló és nyugtalanság zsufolódott össze, hogy senkisem
tudott gondolni átazabásával. A pápai öltönyöle főkamarása meg a ruha
tár szabói különben is Rómában rekedtek. S az egész télen át tartó ve
lencei konklávé kívül-belül olyan viharos ás zaklatott volt, hogy köz
tűk még ez a túlnagynak maradt pápai reverenda: valóban a legkisebb
és legegyszerubb úgy volt, noha kényelmetlen volta méginkább fokozta
a megválasztott számára az összes körűlmények zavarosságának érzését.
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- Alljon fel kérem, Fiam! - intett a szerzetesnek, s míkor az meg
tette, úgy kérte meg őt, mint házigazdáját. - Leülhetnénk talán mínd
a ketten?

Amaz zavartan engedelmeskedett. -:- A karosszék... - vélte ag
gódva - .... talán rátehetnénk egy párnát, puhább lenne ... - Am vé
gül is nem volt mást tenni, mint összehajtogatní a fekvőhelyet fedő

lombard parasztpokrócot, a szülői ház ajándékát a szerzetesi szobának,
és azt tenni a székre. A pápa engedte, mert érezte, hogy Dom Anselmo
kényelmetlenül érezné magát, hogy még ennyi kényelmet sem fogad el
tőle. Leült és intett, hogy az is üljön le. Közben szeme végigsiklott az
íróasztalon. Kecskelábakra tett s szorosan a falhoz tolt, hosszú és széles
deszkalap volt, szétszórt könyvekkel és papírlapokkal, lúdtollakkal, a
szeba lakója készítette füzetekkel. Ferde állványon, ami író és olvasó
polc egyben, nagy fóliánsok álltak felütve, ismerősek a pápának: Baro
nius művének, az Annales Ecclasiasticinek kötetei.

- Parancsoljon Fiával Szentséged í - s a fiatal hangon érzett, hogy
csak most kerekedett fölül valami emberi melegség azon az illetődött

ségen, amellyel akolostorszigeten megválasztott pápának az a kérése
érte, hogy az új Szentséges Atya - maga is hajdani bencés - a San
Giorgio legfiatalabb felszentelt papjának akar meggyónni, mielőtt koro
názási miséjének gyertyatengere a San Marco jáspiszöld falaiban és mo
zaikjainak aranytavában tükröződnék !

II.
DOM ANSELMO EMLÉKEI mezítlábas, feketebőrű parasztfiú korában
kezdődtek. Bár sokkal inkább igazi velenceieknek számítottak, mint a la
gunák utcáiba máshonnét sokkal később beköltözött családok, nem Ve
lencében éltek, hanem annak szárazföldi külvárosában, Mestrében, s
annak is a határában, a San Giorgio Maggiore-major egyik tanyaházá
ban. A major a szígetkolostoré volt, úgy tudták már ezer éve; s a Perleo
liak, ameddig csak a család emlékezete és a major számadás-írásai visz
szanyúltak. bérlői voltak a major Perícoli-dülőjének s valójában száz
évek óta tulajdonosai az azon maguképítette alacsonyemeletű, de tágas
lombard tanyaháznak. Az épület mélyen besüppedt földszint jének óljait
és istállóit az állatok lakták; az emeleti nagyszebában a szülők széles
ágyában viszont a Pericoliak megszámlálhatatlan nemzedékei születtek.
Már pendelyükben munkára hajszolták őket szüleík és nagyobb testvé
reik a ház körüli kertföldeken. Minden négyzethüvelyknyi földet meg
kellett művelniök, hogy etetni és ruházni tudják az egyre szaporodó C3a

ládot: a kukoricából, a gyümölcs- és eperfákból. s az azokra felfuttatott
szőlőből, a selyemhernyókból, a fö"ldigérő tőgyű, apró nagycsontú tehe
nekből, a sovány, fekete, örökké dühösen éhes disznókból, a tyúkokból
és a tojásokból. az őszi madárvonulások idején hálókkal elfogott vad
madarakból, a mestrei és velencei piacokra hordott paradicsomból, s még
a bért is fizetni tudják. S majdnem hogy afféle hűbérül - lehetőleg

minden második nemzedék adott egy-egy fiút a kolostornak. A Períco
Jiak ezekben emelkedtek legmagasabbra. Pedig a család szétrajzott a
Lombard Síkság mészfehér izzású égetőkemence-ege alatt Páduától egész
Veronáig s a Po mentén fel egész Milánóig. S ha két-három nemzedék
multán el is szakadtak egymástól, az ősi major nem szünt meg őket

ontani.
Velencének csak katonát adtak, kézműveseket, matrózokat, és az

Arzenálnak munkásokat, Amíg csak fennállott a Fenséges Köztársaság,
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szárazföldi csapataiban mindig szelgáltak a családból való férfiak, a ten
gerészek között tűzérek a csatahajókon és közmatrózok a tehergályákon.
Pericoliak estek el vagy szálltak hullámsírba, vagy jutottak mór és tö
rök fogságba Szicilia alatt, Kréta alatt a jóniai szígetek között.

Az· emeleti nagykonyha egyik sarkában állott, amint itt szokásos
volt, az asztal, és faragott padsarok fogta körül; a többszázéves asztal
fölött a 'Vangelista San Giovanni hadigályának a Flotta legnagyobb
ágyus-csatahajójának faragott mása függött, maga is megfeketedve a szu
rokká páco16dott gerendák alatt gomolygó füstben. A még gyermek An
selmo egyik öreg-nagybátyja egész életét ezen a gályán szolgálta le, mint
a tat-oldal tűzrnestere. Anselmo ismerte a füst-ette arcú, lepörkölt sző

rű, fekete aggastyánt, aki ifjúkorától faragta a szolgálat pihenő-óráiban,

a saját kezével, híven lemásolva minden cifrázatáig s a legkisebb farag
ványíg, minden árbocíg és keresztrudig pontosan. Formái azután élesen
belemetsződtek a kisfiú emlékezetébe, mert ő mint a családnak eleve
kolostorba küldeni szánt tagja, tízéves kora után kimaradt a többiek
munkájából, sőt még a játékaikból is és nagy sóhajtozva, nem egyszer
kinlódva tanulnia kellett a konyhai nagyasztal sarkában, és fejtörései
közben a magasba nézve sokszor vizsgáigatta a gályát, Szívesebben ment
volna el szolgální rá - dehát a deklinációkat kellett tanulnia, míg a
konyha gerendapadlója alatt anyja tyúkjai pityegtek a baromfiólban.

Hogy a kolostornak adják, az eldöntött dolog volt rola már gyermek
korában. Végre is ő volt a legvékonyabb csontú és munkára a leggyen
gébb. Igy aztán két éven át, tavasztól a télelőíg, rnínden hétköznap be
gyalogolt, többnyire mezítláb, Mestrébe, az ottani Fekete Atyák iskolá
jába. Tanításáért némi pénzt fizettek, de a család ezt is sokszor és ke
serítően a fejéhez verte! Azt se ritkán hánytorgatták. nem lesz-e kido
bott pénz az egész; megfogja-e a feje, amit tanul? Gyenge volt védekez
ni és vitatkozni, inkább elsírta magát; végül egy vasárnap meghivták
ebédre az öreg Dom Benedettót, aki ezeken a napokon a szigetkolostor
ból jött ki, hogy a major kápolnáját misével, gyóntatással, a bűnösök

megintésével s rövid, velős prédikációkkal ellássa. A család gúnyosan,
majdnem ellenségesen hallgatta, tud-e felelni a testes, kicsit asztmás
szerzetes kérdéseire a katekizmusból, a bibliai történetekből, az össze
adásból és kivonásból (mert a későbbi nagy egyházi tudós Dom Anselmo
akkor, tízéves korában osztani és szorozní nem is tanult). Majd olvasnia
kellett. Való igaz, hogy szépen olvasott, ami övéinek, akik a Terrafer
ma erős, csúnya tájszólását beszélték, majd ugy hatott, mintha idegen
nyelv folyt volna a fiú ajkain. - Nagyon jól olvas - mondta mogorván
a pap - és látszik, hogy érti is amit mond; szólok az apátnak és két
évig fizetni fogunk valamelyik mestrei papnak, hogy addig latinra ta
nítsa és Dantet olvasson vele. Akkor majd meglátjuk.

Újabb két év. Dom Abbondióval, az öreg mestrei pappal Ovidiust 01
vasták és Dantét. - Vigyázz a tehénre, legalább ebben vegyük hasz
nodat! - szidták a családban, s míg künn hömpölygött acsatornákból
felszálló téléjszakai köd, a tehénistálló füstös gyertyalámpása mellett kel
lett vigyáznia, kezd-e már borjazni a tehén, s ugyanakkor hogy el ne
aludjék, a latin rendhagyó-igéket tanulta. Feneketlenül siralrnasnak tűnt

fel előtte, hogy ezeket is tudnia kell, ha pappá kell lennie. A feje nehezen
fogadta be a vén latin múzsa verseit is. De a latin aztán egyszerrecsak
mégis kinyílott előtte, mint valami gyönyörű tavaszi táj s kezdett értel
mes lenni a szőrnyű Dante is. Az is kiderült, milyen értelmes és em
beraéges kolostor az, ahol Ovidius könnyű latinját és Dante nehéz olasz-
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ságát kívánták tőle. Sőt még az is számított, hogy Anselmónak hívják,
- Legalább nem kell más nevet adni neki l - örvendeztek az atyák; a
tapasztalt öreg. monostor engedékeny volt az ilyesmikben, mert ismerték
azt a lidércnyomást, amivel ezek a lombard parasztfiúk fogadták, hogy
ottani derűs Giovanni és Giuseppe neveik helyett egyszerre frank, kelta
és angolszász szerzetes-elődök, meroving szentek és királyok nevével éb
redtek fel. Canterbury Szent Anzelm meg tudta óvni Anselmo Pericolit
ettől a megrendüléstől . ,; s ez volt az első, amit védőszentjének köszön
hetett. De végül tulajdonképpen ezt anyjának, a horgasorrú, szíkár pa
rasztasszonynak köszönhette, aki már méhében hordott gyermeke fölött
kitervelte, hogy szerzetesnek adja, ha fiú lesz s Anselmonak nevezi el,
egyik már igen öreg szerzetes-nagybátyjukról. Anyja volt, aki reggelen
kint Mestrébe hajszolta, amikor kellett; ő volt aki egyetértett a többi
ekkel, amikor lekergették a tehén mellé, de ő vitt le neki mézes polen
~át is ... 0 volt az édesség, és ő volt a szígor: szolgálta családját és ural
kodott fölöttük; szerették és rettegtek tőle. Apj,a, testvérei, húgaí éppúgy
arctalan árnyékokká váltak Dom Anselmo számára, mínt ő azoknak, 
anyját azonban sohasem feledte el. f:ppen abban az évben látta kiterítve
ravatalon, amelyben Bonaperte, a Forradalom tábornoka - míután neve
és árnyéka éppen a Lombard Síkról emelkedtek oly magasra, hogy az
angyalok saruit látszottak verdesni - elkövette a szentségtörést, amiről

álmodni sem mert volna a világ: úgy roppantotta össze Szent Márk tisz
tes és dicsőséges köztársaságát. mint valami korhadt di6héjat.

Dom Anselmo ekkor látta ujra a 'Vangelísta San Giovannit, de nem
az ősi ház díszfaragványát, hanem magát az óriás csatagályát, amint el
úszott a kolostorsziget mellett, mert többekkel együtt ezt a hajót is visz
szarendelték Korfu alól, hogy Flottával együtt átadják a franciáknak. A
tölgyekből ácsolt úszó ágyúsbástya mélyen a vízbe süppedve vonszolta
magát a Hadikikötő felé, az orrára faragott Szent Apostollal, aki egyik
karjában könyvét tartotta, másikban sasmadarát - pontosan olyan volt,
mint otthoni konyhajuk gerendái alatt, csak most a maga valóságos nagy
ságában s nem a konyhai tűzhelynek, hanem dicsőséges csatáinak füst
jétől. Híres hajó-őse, az első 'Vangelista San Giovanni, Lepantónál pusz
tult el, mialatt három török csatahajót elsülyesztett, de azóta rníndig szol
gált Velence hajóhadában Szent János Evangelistáról nevezett tűzérhajó.

Kétszázötven év óta ez volt az ötödik. f:rkezését füsttornyok várták a
Hadikikötőben: a Flotta műhelyeiben a munkások, köztük egy Pericoli
is, fölgyújtották az épülő hajókat. Az Arzenál kormos épületkolosszu
sában viszont nem füstöltek az ágyúöntő-kohők és a fegyverkovács-mű

helyek - Velencének nem volt szüksége többé arra, hdgy saját fegyve
rei legyenek. Ez volt az óra, amelyben - mint annyian mások - Dom
Anselmo is megérezte, hogy nemcsak Velence birodalma múlott el, ha
nem egy korszak is. A várost és a szárazföldi részeket Bonaparte tábor
nok sebtében és suttyomban átjátszotta az osztrákok kezére: nemsokára
fehérkabátos osztrák tisztek parádéztak a Piazzán és a Doge-palotábór
osztrák rezidens. kormányzott.

Dom Anselmo azonban ekkor már régóta más volt, mint a konyhá
jukban siralmas fáradsággal tanuló kis parasztfiú. f:ppen a legjobb pa
raszti erények fogtak kezet benne, hogy kitiinő tudóssá tegyék. Teológiát
tanulni már a páduai egyetemre küldték s ott is megállta helyét, és ha
zajöve fényes vízsgáíval, megkapta a szentelést apátja püspöki hatalmá
tól, eltemette anyját s meglátta a Korfu alól hazatérő 'Vangelista San
Giovannit, amelyről azután a bonyolult, régi, egészen egyedülálló vítor-
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Iarengetege kezelését egyedül értő mateózokat, köztük Dom Anselmenek
Giovanni nevű öccsét, besorozták a francia flottába, a hajót pedig át":
nevezték. "Vangeur"-nek, ami Bosszúállót jelent. Baljóslatúvá lett név í
A következő évben Abukirnál süllyedt el s az volt róla a hír, a róla
megmenekültek elbeszélése nyomán, hogy olasz legénységéből valók: fel":
robbantották lőporkamráit s robbanása még a szomszéd két francia fra·
gettot is megrongálta. De ott veszett rajt az ifjú Giovanni Pertcoli is,
akiért azután Dom Anselmo szomorú és szorongó szívvel mondott sok
sok mísét, elképzelve, amint éppen tüzet vet a hajó lőporkamrájába s.
roncsolt teste ott nyugszik az egyiptomi tengeren, amit már a Nilus
áraszt el sárga iszapjával - ott nyugszik főníelaí, görög, egyiptomi, ró
mai, káríaí és krétai hajóroncsok és pogány halottaknak a tengerfenékbe
temetődött csontjai között, Igy hullottak át a történelem árnyékai egy
ifjú szerzetes életéri és míséín !

Mind e külső események olyanok voltak neki, mint az álom. Ekkor
már teológia-történeti kutatásokkal foglalkozott - életében másodszor
vált döntövé sorsára a neve. Még mielőtt Pádovában megvívta volna vi
táját a teológia doktora címéért. még az előző szünídőben monostoruk
könyvtárának rendezésébe befogva, felfedezte névadó szentjének, Can
terbury Szent Anzelmnek egy páratlan régiségű kéziratát. Ezzel kezdett
- először inkább csak Anselm név által felkeltett kíváncsísággal - fog
lalkozni, s mostmár harmadik éve volt, hogy ezen dolgozott. Ugyanakkor
a tökéletesen köszvényessé lett és kíöregedett Dom Benedetto helyett őt

vitte át a csónak minden vasárnap hajnalban Mestrébe s ő ügetett a vá
rakozó csacsin a San Giorgio-kápolna miséit és a hozzátartozó parasztok
lelki gondozását ellátni, gyónásaikat is meghallgatni. Elsuttogták neki
egyszerű és megrögzött bűneiket, a szántóvető ember köznapi vétkeit, s ő

meghallgatta ezeket a szélesarcú, csontos parasztokat, ahirtelenbeszédű,

szikár asszonyokat s ezeket az inkább csúnya, mínt szép falusi lányokat,
akiknek arcát nemhogy emelték volna, hanem inkább még közönsége
sebbé tették a sötét hajukba tűzött tarka virágok s a vállukig érő meg
feketült fülőnfüggők. Gyarló és heves bűneiken át így ismerte meg az
emberi lelket is Dom Anselmo.

III.
DE HOGY EGY ÚJONNAN MEGVALASZTOTT pAPA IS gyónjon nála,
az álmában sem jutott volna eszébe. Egyáltalában hogyan került volna
Velencébe újonnan megválasztott pápa?

De az idők, míg Dom Anselmo tudományos kutatásai előrehaladtak,

odakünn változatlanul zavarosak voltak. Azután, hogy Velence osztrák
lett, Ferenc császár ott adott engedélyt a bfborosoknak konklávét tartani
s a francia földön elhunyt VI. Pius utódát megválasztaní. Az ősi kolos
torban, ahol most már egész épületszárnyak kongtak üresen, tágas he
lye akadt a konklávénak. Valóságos kis pót-Vatikán. Szállást tudott ad
ni még a Kuria sebtében felbukkanó irodátnak is. Az alig másfél tucat
bencés mellett egyszerre csak harmincöt bíboros és a kiséretük töltött
meg egész emeleteket. Már 1799 októberétől kezdtek érkezni s az üres,
halódó kolostorsziget egyszerre mint valami méhkas telt meg a hírek,
emberek, események zsongásával. Lagunáí közül a világpolitika kellős

közepébe került. Dolgozószobáíkkal, tanácskozásaíkkal, a hozzájuk és
tőlük [övő-menő futárokkal: megtelepedtek itt először a kuriai bíborosok,
azután az itáliaiak, majd a spanyol és nápolyi Bourbon-házakéi, meglepő

gyorsan az Alpokon túliak, a franciák, a németek s a Habsburg-országok-
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ból valók, utóbbiak élén egy különös ember, aki éppen Dom Anselmo
alatt lakott, Herzan bíboros szombathelyi püspök. Azt beszélték róla, hogy
a török tartományokkal határos magyar földön van a püspöki székvá
rosa, s a székesegyházán s a sajátmaga és kanonokjai lakain kívül mind
össze néhány mezei utcából áll. Azonban kiderült, hogy a barbárnak hitt
főpap: vílágcsszernü, magas germán egyházfejedelem, csupa hajlékonyság
és uralkodójának ő a diplomata-megbízottja. Mindenekelőtt úgy viselke
dett itt, mint aki a házigazda; nem feledte el hangoztatni, kinek a ke
gyéből ülhettek össze konklávéra, s hogy osztrák területen vannak.

Dom Anselmo az asztalfeletti beszélgetésekből. a folyosói suttogások
ból, a munkaszobáíába beverődő hírekből tudta, mí mínden történt a
konklávé előtt. Látta a nagy pápajelölteket, akikkel szemben, amint ki
szivárgott, mind vétókat fog emelni Herzan bíboros, s néha látta Chiara
monti kardinálist amint a maga szinte félénknek tetszó lépteivel végig
haladt a folyosókon, rámosolygott a bencésekre, mert valamikor maga is
az volt. Ot azonban soha senki, a hajdani rendjéből valók sem gondolták
volna leendő és lehető pápának. Mindenekelőtt talán azért, mert hihe
tetlenül apró termetű volt. Ez a híre itt - ahol bencés volta miatt ép
pen őt várták a legnagyobb érdeklődéssel - megelőzte; azonban még
sokkal kisebb volt, mint várták. S olyan egyszerűnek mutatkozott, hogy
az ilyen bíboros nem is lehet pápa. Vele jött az ugyanolyan alacsony
titkára, mint amilyen ő maga, s ugyanolyan borotvaéles eszű, azorgal
mas és pontos. Vele a gyóntatója, egy idősebb világi pap az egyházme
gyéjéből, akit azért választott, hogy ne mondják: még a püspöki székben
is szerzetes maradt. Magával hozta azonkívül még a helynökét is, egy
fölséges fellépésű, pompázó prelátust, aki sokkal inkább volt püspöki sőt

bíborosi jelenség, mínt ő, s akinek éppen ezért szívesen engedte át a ha
talom minden külső díszét és terhét, aki azonban okosabb volt, sem
hogy maga akart volna kormányozni. A koldússzegény egyházmegye
anyagi ügyeit egy kövér, alacsony, kopasz, cézári fejű kanonok intézte,
olyan látszólagos teljhatalommal, hogy Chiaramonti mint imolai püspök:
még néhány ezüstöt is tőle kért; valójában mindig pontosan arra jutott,
amit a főpásztor kívánt, kórházaknak és szegényházaknak. szemínáriumá
nak és öreg papjainak. S éppen az mutatkozott meg Chiaramonti bíbo
ros környezetében, hogy szerette és tudta magát erős egyéniségekkel kö
rülvenni, anélkül azonban, hogy bármelyikük képes lett volna uralkodni
fölötte, s anélkül, hogy ő is kormányozni akarta volna bármelyiket 
sőt egyéniségük ereje éppen arra szolgált, hogy tehermentesítse őt az
aprólékosságokban való irányítástól. Viszont legfeljebb az volt a kérdé
ses, hogy ez a jelentéktelen itáliai kardinális, alapjában véve nem más,
rnint vidéki püspök: kire szavaz majd, ha a jelöltek közti döntő scrutiní
umok kibontakoznak. S ha erről volt szó, mindenki a konklávé titkárára
nézett, Consalvi prelátusra, aki még megjelenésével is elhomályosította
a legtöbb bíborost. Óriási kíváncsiság várta őt, a Vatikánnak már az
előző pápa alatt leghatalmasabb Uditorejét, aki Herzan törekvéseivel
szemben már a konklávé előtt magához tudta ragadni a vezetést. Horgas
orrával és tarkóig érő kopasz homlokával, amely olyanná tette fejét,
mínt valami gömbölyű csontsisakot, s alul-felül egyformán vastag ajka
miatt: majdnemhogy levantei zsidónak hatott. Kövérségre hajló volt, mint
a délolaszok általában - de egycsapásra megnyert míndenkit, ha meg
szólalt, oly elbűvölő modorú volt, olyan okossággal és simasággal tudta
végrehajtani míndíg erőszakos akaratát. Az imolai püspök, Chiaramonti
bíboros is egyike lesz Consalvi eszközeinek, a Herzan-erőltette politikus-
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helyett egy erélyes egyházias-pápa szavazóínak: legfelijebb ezt gondol
hatta volna bárki külső szemlélő.

IV.

DE MOST HOGY MINT pAPA üLT ott a fiatal bencés dolgozó-karos
székében, látszott, mennyíre megviselték a megválasztása előtt és utána
történt események. Az arcát megöregítő ráncok egész újak voltak és Don
Anselmónak az jutott eszébe, hogy ezek nélkül vonásai még nőiesebbek

nek hatnának. szinte leányosaknek. De a mélyenülő szemekben most
kemény fény villant fel.

- Akiknek az a dolguk, hogy várjanak reám, azoknak nyilván az
a legfontosabb, hogy meg is várjanak. Nekem pedig Orinel van fontosabb
dolgom, Atyám! - A megszólítást magátolértetődő hangsúlytalansággal
mondta, de ez mégis úgy hatott a cellában, mint valami harang kondu
lása. Nem lehetett tudni, azért hat-e így, mert öreg ember mondia-e ezt
fiatalnak, vagy a pápa egy ismeretlen és rangtalan szerzetesnek. Dom
Anselmo sóhajtva vette magára, hogy most és itt éppen úgy "atyá"-nak
kell lennie, mint a mestrei tanyák San Giorgio kápolnájában, öreg pa
rasztokkal szemben.

- Szentséged - igyekezett felvenni a fonalat - ... gyónásán kívül
talán arról akar velem beszélni, amit gyónásában .. , habozásának. a
pápai hatalomtól való rettegésének nevezett!

- Arról. S amit mondani akarok, nagyon fontos. Nem fárasztottam-e
ki máris? Tud-e majd eléggé figye1ni ?

- Tudok.
- Nos, akkor elmondhatom a részleteket. Először talán a magam

lelkét tárom fel, közlök valamit, ami nem tartozik a gyónás anyagához ;
azután majd a konklávéról beszélek; végül felteszek egy kérdést, amire
válaszolnia kell. Nos, ami az elsőt illeti, azt kell mondanom, hogy szin
te a véletlenen mult, hogy pappá lettem.

Dom Anselmo sóhajtott.
- Én kellene, hogy elmondjam Szentségednek papnak készülődő

gyermekkorom minden keserűségét. Amivel, megtörten. egyszerűen csak
elfogadtam. hogy anyám kezdettől szerzetesnek szánt. "Már akkor el
határoztam, hogy pap leszel - mondta anyám - amikor a szívem alatt
hordtalak. S mikor erre gondoltam, majdnem mindig rugdalódzni kezd
tél, mintha ellenkeznél. Tudd meg, hogy most is hiába rugdalódznál Lt< S
én elfogadtam, mert féltem tőle és szerettem. Isten hívása néha különös
utakon jön ahhoz, hogy valaki pappá legyen. Az édesanyám a monostor
majorjának egyik parasztasszonya volt, Szentséges Atya. S Istennek há
la, kegyetlen tudott lenni. Éppen az én hívatásom az ő erőszakosságán
keresztül történt, Szentséges Atya!

- Igen, de Ön, Dom Anselmo, mégsem jutott a pápaságíg.
- Nos - mondta szorongva Dom Anselmo - ha lényegi közléseihez

tartozóaknak érzi a körűlményeket, amelyek közt pappá lett, közölje
velem azokat Szentséges Atya!

- Ha csak vázolom is őket, meg fogja érteni súlyos aggodalmairnat.
Nos, gyermekkorom elmúlta után, amíkor elmult már az a korai ifjú
ság is, amelyben az ilyesmit még természetesnek lehet venni, rá kellett
jönnöm valamire, amit az emberek általában nem mernek bevallani ma
guknak: hogy rendkívül ha.bozó, az emberektől idegenkedő, meg kell mon
danom őszintén, félénk természetű vagyok. Teljességgel alkalmatlan
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azokra a feladatokra, amelyek rám mint a család legidősebb fiára, a
leendő családfőre vámának . ; ;

A fiatal szerzetes keze megrezzent. A pápa villámgyorsan megkér
dezte: ....:.... Akar valamit mondani talán, Dom Anselrno ?

- Igen. Amit mondok, az talán különösnek látszik, sőt mintegy el
homályosít nagyon határozott fogalmakat. De mégiscsak úgy van, hogy
eme tulajdonsága felismerésével mintegy túlemelkedett önmagán s a többi
emberekét felülmúló bátorságot tanúsított. S az, arnire panaszkodik, az
megszünt ezzel!

- Magam is próbáltam akkor ezzel vigasztalódni - vallotta be a
gyönge, kedves, idős hang. - De végül mégis anyámhoz kellett fordul
nom, s megmondanorn, nem találok más kiútat, mint hogy szerzetesnek
megyek. Anyám azonnal megértett, hisz tudni is látszott, amit bevallot
tam neki; végre is anya volt s azonkívül én az ő mása. De itt következik
a legsúlyosabb: még azt a gyarló módot, hogy ezért és így lettem pap,
sem én harcoltam ki, hanem Ő, apámmal szemben, aki mint az itáliai
nagy családok fejei, mindennél jobban ragaszkodott az elsőszülöttség tör
vényéhez s nem volt számára nagyobb borzalom, mint megtörni annak
láncát, hogy a Chiaramonti-grófok az elsőszülöttség megszakítatlan so
rán származzanak le egymástól a főágon ... Olyan ez, mint valami ba
bona. " Szóval azokban, akik ragaszkodnak hozzá, a hitnél is erősebb.

De végül is anyám győzött. Ám azért, hogy csak így lettem pappá, igye
keztem azzal békíteni meg Istent, hogy jó pap akartam lenni mindig.

Dom Anselmo most újra felemelte kezét.
- Nem kellett megbékítenie. Szentséged l Isten sokszor a saját

gyarlóságunkhoz mért utakon, annak eszközeivel hív magához bennünket
s szeretetéből előre megadja azt a kegyelmet, amit csak utólag érdeme
lünk ki s próbáljuk egész nehézkesen bár, de visszafizetní. S a Sz~t

séges Atya mint püspök is: jól ismerheti a szemináriumok nem egyszer
gyenge és bizonytalan, de végül mégis jó és szent papokká erősödő hi
vatásaít !

A másik bólintott. S ebben a pillanatban nem pápa volt, de mégcsak
nem is főpap, hanem egyszerűen egy öreg másik pap, akivel az Egy
ház, ez a titokzatos élőlény, ugyanazokat a tapasztalatokat osztotta meg,
meg, mint a fiatallal.

- Ezt tudom. De hallgassa tovább. Egyszercsak úgy tűnt fel, mintha
Isten elkezdte volna megtorolni rajtam, hogy azért mentem hozzá, mert
gyöngeségem érzetéből el akartam kerülni a nem nekem valóknak ér
zett feladatokat. Addig míg csak teológiai tanár voltam szerzetemben,
még csak megvoltam. Az előző Szentséges Atyát, aki távoli rokona volt
anyámnak, oly távoli, hogy az már szinte nem is rokonság, emlékeztet
ték rám s meggyőzték arról, hogy akármily fokban is, de ha unokaöccs
vagyok, lehetetlen, hogy ne legyek valami. Igy lettem apát ... végül imo
laí püspök, sőt bíboros, de ... - és Barrrabo Chiaramonti (mert ebben a
pillanatban csak az volt, egész megrettentségben és felindulásban) ujra
széttárta karjait - '" de talán mégsem azért, hogy pápává lehessek.
Különösen ilyen körűlmények között!

Don Anselmo akaratlanul is megértette. A konklávé majdnem négy
hónapon át tartott. A bíborosok decemberben ültek össze s mig a szíaet
körül a víz fehér volt s bóra apró hullámaitól: a végtelenségig tanács
koztak egész télen át. Mindenki tudta - a külhatalmaknak Velencébe
küldött ágenseí a Szent Márk-tér kávéházaiban s főképp az angol ujsá
gok, de még a mestrei halas és zöldséges kofák is - mílyen ellentéteket
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.kellene összeegyeztetni. A befalazott ajtók mögé olyan véleimeket vetí
tett a suttogás, amik valóknak látszottak - pártok összecsapásaíről, egy
más ellen vívott szívós küzdelmeiről, hadállásaiknak, a szavazatarányok
nak heteken át napról napra változatlanságban való vesztegléséről.

- Mit tud - kérdezte a pápa - a konklávéról ? - S a fiatal pap
csak vonakodva felelt:

- Elég helytelen... de arról legalábbis így utólag." sok minden
kiszívároghatott.

- Akkor nem kell sokat beszélnem. Engem különben is mostmár
nem köt semmiféle titoktartási kötelezettség... De azért nem mondok
neveket, nehogy vétsek bíborostestvéreim iránti szeretet ellen. Tudja,
hogy három csoport állt szemben egymással. Tulajdoniképpen egy vala
kinek (Dom Anselmo tudta, hogy most Bellisoni bíborosról van szó) kel
lett volna lennie a pápának. Rendkívüli ember, még a legerősebbek is
erősebbnek érezték őt rnaguknál, s bizalommal támaszkodott volna ere
jére a bíborosi kollégium többsége. Nem akarok rosszat mondani a csá
szárról sem, akinek Ön alattvalója, mi pedig mintegy az ő vendégei va
gyunk. Az, hogy felajánlotta Velencét a konklávéra, először úgy tünt fel,
mintha jóvá akarná tenni azt sok méltánytalanságot, amit két előde kö
vetett el a meghalt Szentséges Atyával szemben. (Dom Anselrno tudta
miről van szó: főképp VI. Pius fájdalmas bécsi utazásáról II. Józsefhez.)
De ehelyett azt tette - folytatta a pápa -, ami úgylátszik szerencsétlen
hagyománya a Német-Római Szent Birodalomnak: hogy védelem címén
tulajdonképpen alá akarja vetni magának a pápaságet. Az uralkodónak
kifogásai voltak a jelölt ellen s megbízottja jól képviselte ezeket. Mint
a juhok a pásztor, úgy csoportosultunk mi a jelöltünk köré, kitartva
mellette; azt is elmondhatom, hogy heteken át míridennap négy szavazás
volt, minden szavazás ugyanazzal az eredménnyel: a mi jelöltünk két
harmad-többségéhez egyetlen szavazat hiányzott csak, a többi szavazatok
főképp a köré csoportosultak, akinek személyét az ura1kodó számáro
megfelelőnek tartotta a Szent Kollégium egy másik csoportja. O is na
gyon erélyes kormányos lett volna az Egyház élén. Megpróbáltunk az
eg'.vík nagyon tudós kuriai bíboros körül alakítani ki többséget; őt szín
tén erélyéri kívül még talán a másik kettőnél is jobban ajánlotta, hogy
mindenkinél inkább ismerte az egyházkormányzati ügyeket. Hivatalnok
ugyan, de nemcsak száraz, hanem kemény hivatalnok, akinek hivatali
módszereí alighanem nagyon ajánlatosak lettek volna az adott hely
zetben!

Don Anselmo tudta, kikről van szó. Bellisoni, Maffei és Gerdil kar
dinálisokról. Ah ez a Bellisoni, a maga fölséges oroszlánfejével ! Valóban:
mícsoda pápa lett volna belőle! S talán Maffeiből is, akinek ugyanez'
az ereje sokkal nagyobb símaságban nyilvánult meg. Vagy akár Gerdil,
a száraz, öreg, zsémbes tudós, a maga szinte rettenetes tudásával és
metsző okosságával. Velünk szemben Chiaramonti valóban nem volt más,
mint vidéki kis olasz püspökből lett bíboros, akiben egyénisége finom
ságánál többet bizony nem lehetett az első pillanatokban felfedezni.

- Nos - folytatta apápa - a szavazatok végül reménytelenül meg
rögzítve darabolódtak fel. Az is aggályosságot keltő volt, hogy ha a csá
szári vétő-jog gyakorlata alkalmazására kerül a sor és egymásután es
nek ki a Szent Kollégium véleménye által szabadon kialakítható többségű

jelöltek és így esik világi uralkodótól nem kifogásolandó személyre a
választás: akkor tulajdonképpen mégis külső befolyásoknak engedett a
konklávé, amit tiltanak törvényei. S ekkor következett a számomra leg-
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nehezebb. A jelöltek egyike sem kereste a tiarát, egy darabig talán el
fogadták volna, de amíkor fölöttük lebegett a lehetősége, egyszercsak
elrémültek s maguk kezdték a hozzájuk ragaszécodökat lebeszélni meg
választásukról. A konklávén valami szinte megfélemlítő félelem kezdett
uralkodni a tiara terhétől. S ekkor jött Consalvi prelátus gondolata, aki
a francia kardinálisokat nyerte meg először ennek az ügynek. Az én

. nevem még csak fel sem merült odáig. S akkor egyszerre csak mindenki
csak bennem látta - ahogy mondták - "az egymást kízáró lehetetetie
nültségek megoldását." Legalábbis így fogalmazta meg a maga bűvöle

tes megnyerőkészségévelMonsígnore Consalví, S egyszerre csak fölébe
kerekedett a konklávé minden más gondolatának az, amit ugyancsak ö
fogalmazott meg így, hogy egyedül az én megválasztásom biztosithatja
a választás szabadságát. Bennem mindenki ki tud egyezni ...

- Nem vagyok jogász - mondta kinlódva Dom Anselmo. - Szent
séged volt, aki kánonjogot adott elő éveken át noviciusainknak. S nyil
ván jól tudja, hogy ez az elv és annak megvalósítása: a konklávékra vo
natkozó törvények gáncstalan megtartásával emelte pápává.

A pápa most hevesen felkiált:
- Megmondom, mi tett engem pápává ! Az a félelem, amellyel min

denki, az erősebbek; az arravalóbbak: visszariadtak a hármas koronától
és az aranypalást terhétől. Az ami 'történt velem, olyan, mintha tigrisek
és oroszlánok: félelmükben egy bárányt választanának a maguk élére.
Erről van szó. És arról, hogy rajtam is felülkerekedett az, ami rajtuk, a
félelem. Engem Consalvi is rábeszélt, fogadjam el a választást s én ösz
szetörtem akkor ennek az embernek lágy vaskezében. Bíborostestvéreim
is letérdeltek és sírva kértek, fogadjam el a választást. Elfogadtam s ez
akkor volt. De most... most fölü1kerekedett bennem is ugyanaz a fé
lelem.

A fiatal szerzetes is felkelt székéről és letérdelt.
- És ... - lehellte - ... mi az, ami ... mi az, amitől fél, Szentséges:

Atya?
- Ugyanaz, amitől ők. A szenvedésektől. Attól, hogy amit tennem

kell, annak rám háruló felelőssége végül is megalázó. Krisztus trónjára
ily méltatlanul és esendően választva ki, félek Krisztus szenvedéseitől.

Es el kell-e fogadnom azokat?

V.

A KÉRDÉS mint a villám lobbant föl a cella mélyén, pedig a pápa hal
kan mondta csak. S ekkor Dom Anselmo arca előbb izzó, majd sápadt
lett, úgyhogy a pápát szinte megszállta szánalom:

- Nincs talán jól, kedves Fiam? Nagyon megterheltem fiatal vál
lait ezekkel a kérdésekkel ... - és felsegítette a térdelőt. Annak ar
cába visszatért az élet.

- Szentséged - mondta az alázatosan - kérem, kegyeskedjék leül
ni és meghallgatni engem, aki színtén véletleneken és mások elhatározá
sán át lettem pap. Még mint gyermekifjú is, szívesebben mentem volna
el a 'Vangelista San Giovanni hadihajóra matróznak, mint papnak, s
nyilván odakerültem volna, ha én nem vagyok olyan gyenge és anyám
nem olyan erős. De akkor nem az öcsém robbant volna fel vele az abu
kíri öbölben, hanem én, s nem lennék itt én, és ... - az asztala felé in
tett - .... ezek az írásole Félelemmel töltött el és megalázott az a gon
dolat, hogy énnekem kell elfogadnom Szentséged gyónását v i • de most
látom, hogy, én is megdöbbenve és megalázva, hogy ezekért az órákért
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szőtte az én sorsomat az isteni akarat, s talán nemcsak az enyémet, ha-
nem egész családomét. Most én kérem arra, hogy... noha egyben vála
szul is kérdésére... engem hallgasson meg Szentséged !

A pápa leült, Dom Anselmo pedig igyekezett mosolyt erőltetni az
arcára.

- Olyan dologról lesz szó, amelyekről úgy tetszik, mintha nem tar
toznának a kérdésre, sőt nagyon távol állanának tőle. Szentségednek,
amikor megérkezett hozzánk, és bemutattak mint rendtestvérét is, meg
mondták, hogy foglalkozom bizonyos kutatással.

A pápának rendkívül éles volt az emlékezete. Bólintott.
- Szent Anzelm Cur Deus homo-jának egy régi Példányát találta

meg s annak széljegyzeteit és utószavát.
A fiatal szerzetes arcán színte csalódás tükröződött:

- Bizonyos voltam benne, hogy annyi viharos gond között elfeledte
Szentséged! Kitüntet, hogy emlékszik rá. Nos, ne vegye rossz néven, ha
pár percig ezzel terhelem. de a kéziratnak nemcsak a széljegyzetei és
utószava voltak érdekesek, hanem valóban a régisége is. Mint Szent
Anzelm legjelentősebb művét, különös gonddal adta ki Párisban Dom
Gerberon felülmúlhatatlan pontosságú kiadásában, amely a műnek ki
lenc legeslegrégibbnek ismert kéziratára támaszkodik. Van köztük angli
ai, normann, itáliai is, de a legtöbb, s ez érdekes, franciaországi cisz
tercitakódex. Pillanatnyi türelmet csak még, Szentséged l Éppen azért,
a francia kódexek a legjobbak, mert amikor élete végén Anzelm Rómába
jött a pápához, ennek a műnek egy valószínűleg saját kezével irt eredeti
példányát hozta magával s hagyta itt, ami bár elkallódott, de vagy ere
detije vagy elég hű másolatai kerültek francia cisztercita kolostorokba,
míg a többi másolatok, az itáliaiak is, a miért-míértse gyengébb angliai
és normandiai kódexekről készültek. Nos, a kódex, amit én zárdánk
könyvtárában lappangva megtaláltam. mindenképpen régibb, mint Ger
beron úr legrégibb kiadásai. Itáliában másolt munka, mindenképpen bi
zonyítható, hogy valószínűleg magáról a Szent Anzelm-hozta példány
ról ... ezt az eltérésekből ki lehet mutatni ... s a másoló kéz, maga is
tudós, valószínűleg montecassinoi rendtestvérünk az ezerszázas évekből.

kinek kilétét talán fel tudom majd deríteni: egy lehet hogy magával
Anzelmmel lefolytatott vítájának tételeit fűzi oda széljegyzetekben és
utószóban, s talán magán a Cur Daus homó-n túlhaladó kései szentan
zelmí véleményt. Ugyhogy Szentséged kérdésére nem én válaszolok, ha
nem ez.

A pápa hátradőlt székében. Maga is tudós szeretett volna lenni leg
inkább, s ez az egész most a saját ügyétől függetlenül is oly megveszte
getően érdekelte, hogy minden másról elfeledkezett.

- Nos, mi ez a vélemény?
- Szentséged nyilván jól emlékszik a Cur Deus homo tételeire i • •

- Nekem is megvan Gerberon úr kiadása s nem egyszer foglalkoz-
tam vele... - s ebben a pillanatban ugyanolyan izgatott volt, mint a
fiatal szerzetes. Nem kellett a műről beszélniök, az míndkettöíük szá
mára olyan volt, mint egy hatalmas hegycsúcs, amelyről a szerző és az
olvasó az emberi és isteni élet legnagyobb kérdéseire vetnek pillantást,
úgyhogy a táj szinte forog alattuk: miért lett az Isteni Ige emberré?
Csak azért, mert az emberiség bűne késztette rá? Anélkül vajjon nem
jött volna el ? De talán, sőt nyilván anélkül is igen, s ezesetben már az
ember teremtésének első örök tervében elhatározta megtestesülését. amely
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terv a bűn után egyesült Atyja kiengesztelésének és az az ezért való
szenvedés elvállalásának elhatározásával is,;,

- ... A vitatkoz6Montecassinoi Névtelen - magyarázta arcán
egészen izzó sápadtsággal Dom Anselmo - itt kapcsolódik bele a gon
dolatépítménybe, amelyet. nagy tisztelettel bár, de nem lát eléggé kidol
gozottnalk éppen ezen a ponton, ahol Szent Anzelm mintegy nyitvahagyja
azt a kérdést, hogy vajjon az Igének szenvednie is kellett-e az emberiség
megváltásáért ! S az Anzelm, vagy az ő tételeit eleinte védelmező: vé
gül maga is hajlik arra az álláspontra, hogy nem feltétlenül kellett volna
szenvednie!

- Értem;;; - rnondta fojtott hangon a pápa. - Tehát nem kellett
volna. Hanem . . ó

A választ adó hang reszketett.
- Hanem elég lett volna ha meghozza csupán azt az áldozatot, ha

átszáll végtelenségének határain, a véges földi létbe testesül, s itt akár
mit cselekszik, akárcsak semmi mást nem cselekszik, mint tanit. Ehhez
mindazt az üldöztetést, megvettetést, megalázást, ami születése óta való
ban történt vele, végül a kereszthalált nem kellett volna vállalnia.Azon
ban. ó. - de nem tudta folytatni, a forró, rekedt hang kettétört mint
a bot.

- Azonban - küzdött Dom Anselmo a szavakkal - ő szenvedések
pápa, aki látta a gondolatsor végét s hol verejték öntötte el, hol száraz
tűzben égett egész teste, és a feje fájt, olyan szörnyű volt a nyomás,
ami ránehezedett.

- Azonban - küzdött Don Anselmo a szavakkal - ő szenvedések
kel, mégpedig ezzel az önként vállalt szenvedéssel akarta kiengesztelni
a megsértett isteni fönséget. Akart szenvedni. Onként akart szenvedni.
Es utódának is, . ;

A fiatal szerzetes nem birta tovább. Leroskadt a földre és sirt a
felindulástól, a szavak csak összefüggéstelenül hagyták el ajkát:

- ... Aki az Ű utóda, annak is önként kell ... A szenvedés megke
Teste Szentségedben azt, aki a mostani Szent Kollégiumból leginkább
szenvedhet .. ó A többiek elhárították maguktól... Krisztusnak talán
nem a szenvedését akarták vállalni a pápaságban ó ;; önként. És Szentsé
gednek sem kellene vállalnia, ha nem akarná, .. - s itt elhagyta a be
széd és rázta a zokogás.

- Ha nem akarnám önként; ó. - mondta maga is égő torokkal a
másik. - Kelj fel, fiam! - s ebben a pillanatban lett pápává, ebben
az elhatározásban. - Köszönjük meg a kegyelmet s utána pedig meg
kell hogy vigasztaljalak tégedet, szegénykét, akit így megkínoztam ügyem
mel, de látod, mégis csak jó volt hallgatnom arra asugalIatra, hogy az
itteni legfiatalabb szerzetesnél gyónok meg.;. Nálad, szegény fiacskám,
kelj fel szépen és ne sírj, mert én azért öregember vagyok már és az
öregek könnyebben sírnak.;. Ezt akarod talán ? .. , - s Dom Anselmo
nak ekkor már mosolyognía kellett könnyein át, és a pápa a maga zseb
kendőjével törölte le fiatal gyóntatója arcáról a könnyeket.

Ebben a pillanatban szólaltak meg Velence összes harangjai a hol
napi koronázás örömére. A város felett ott állt fátyolaiban az a hosszú,
zöldes alkonyat, ami csak itt van az egész világon. És holnap felragyog
Szent Márknak, Krisztus Apostolának és Evangélistájának s az Első

Pápa kísérőjének és titkárának sírjánál Péter új Utóda koronázásának
tűztengere!

A pápa megkínzott ajkai mosolyogtak :
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- Lám, erről jut eszembe Fiam, hogy holnap azonnal a koronázás.
után, ott Szent Márk csontjai fölött, megmondom ennek a haszontalan
Consalvinak, hogy ime én Péter "Utóda, megteszem őt Szent Márk utó
dának, mínt egyelőre helyettes államtitkáromat, Pax tibi, Fiacskám, lá
tom, már nem sírsz.

Unnepélyesen kilépett az ajtón a folyosóra, amelyet éppen azért, mert
kevés ablakú, sötétes járata volt a kolostor épületszövevényének, most
gyertyasorral világítottak meg. Kopott, szlavón márványlapok fedték s,
rájuk hullt a gyertyafény, de ebben a pillanatban egyedül ő tudta, mi
az, ami felé lépdel, lesütött arccal, hallgatagon,

CHERNEX

Az első volt az ablakunkból
kinézni gyermekmódra, frissen,
hogy az idegen föld, az égig
érő sok-sok hegy felildítsen,

de már nem láttunk mást, csupán a
lámpákat, ahogy vadul égtek,
sugaraikkal széttaszítva
az összeálló sötétséget,

mely könnyű volt, akár a szálló
madarak röpte, vagy az éter;
fények röpültek a magasba
s hunytak ki lassú reszketéssel

és millió fény foszforeszkált,
mint ahogyan a vízalatti
világ és a csüiaao« égbolt
dereng és szokott kigyulladni.

A mélységből az esti Mortreux
tüze csapott fel és mi ketten,
fiatal lelkek a magasban
bódultan álltunk és ijedten.

"Ogy tetszett, minden drágaság, kincs
elénk van rakva, ahogy régen
Jézussal történt, mert az ördög
nem unja azt, hogy megkísértsen.

A szemünket tehát becsuktuk
és aztán újra szívdobogva
rányitottuk az evilági
szép és hamis káprázatokra.

Toldalagi Pál
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