
Ijesztően lobogó tekintet, ahogy ott fekszik a betegágyon. Már csak ez a
tekintet maradt belőle.

A betegség... A betegség képei, jegyei. Kiszakított noteszlapok, kusza
sorok, a kéz rángása, amikor már nem tudott beszélni.

- Teát kér... egy kis teát.
- Alkoholos vattát.
Az írógép, amit olykor kivitt a kertbe. A faliszőnyeg a dívány fölött.

f;s a dívány... innen emelték kí, hogy betegyék a mentőkocsiba. A kerten
át jöttek érte, végig a kis szobákon. A dívány mellett megálltak egy pillanat
ra. A keze még mozdult a takarón. Ahogy felemelték, még visszanézett a
szobára, az öreg írógépre.

Egy Nyugat-szám!
Mintha most csúsztatták volna az üveglap alá azt az 1938-as Nyugatot.

Föléje hajoltam.
Szerkesztik: Babits Mihály és Gellért Oszkár.
Versek, novellák, tanulmányok. A Figyelő rovat, az Örjárat, az Arkádia,
f;s aztán megint elolvastam minden nevet, minden rovatot. A hirdetése-

ket is végigböngésztem volna. Meg azt, hogy szerkesztőség és kiadóhivatal:
V., Vilmos császár út 34. Szerkesztőségi órák minden csütÖrtökön ... Eleinte:
délután tartották a szerkesztőségi órákat (4-6), majd később áttették dél
előttre (11-1).

. Háromszor jártam a Nyugatnál, kétszer délután és egyszer délelőtt. Ba
bitscsal egyszer találkoztam, Gellérttel kétszer, Babits azt rnondta, hogy a
prózát Gellért olvassa, Gellért azt mondta, hogy küldjek sürgetőlapokat. Mit
akart ezekkel a sürgetőlapokkal? Nem küldtem semmiféle lapot, hanem in
kább felmentem. Nem, Gellért nem ismert meg, a nevemre se emlékezett,
de amikor azt mondtam, hogy már voltam itt, és, hogy novella... szóval,
hogy beadtam három novellát: Az elnöknőt, A tréfát meg A fűszerest. _

Egy hangot hallottam valahonnan az ajtóból:
- Mondd. " te írtál a Nyugatba?

A judaizálás problémája már az apostolok idejében sok vita tárgya volt. Végül
a jeruzsálemi zsinatnak kellett a kérdést eldöntenie. Az ott hozott határozatok ér
telmében a megtért antiochiai. pogányokat nem kell a jeruzsálemi "ókeresztények"
mentalitására és szokásaira, például a körülmetélés7'e és egyéb hagyományos szo
kásokra kényszeríteni. "A Szentléleknek és nekünk úgy tetszett - mondták az
apClstolok -, 1togy ne rójunk reátok nagyobb terheket, mint ami elengedhetetlen"
(Ap. Csel. ta,28).1 Ez a probléma manapság, ha más formában is, de aktuálisabb,
mint valaha. A jeruzsálemi "zsinat" határozatait, melyek a körülmetélés kénysze
7'éről lemondva, lehetővé tették a pogányok belépését az ősegyházba, mindig újból
alkalmazni kell. A keresztények oly régóta "judaizálják" hitüket, hogy ma újból
ígazi "körülmetélés"-ről beszélhetünk, melyet azoktól a hitetlenektől követelnek,
akik meg akarnak keresztelkedni. Itt már nem a tényleges testi múveletről van
szó, hanem a mentalitás, az érzékenység, a nyelvezet megnyirbálásáról. A ke
7·esztény· hit ennek ellenére sem mondható eWregedettnek, ma is egyszer"Ű, ifjú, ele
"'en maradt. Ami megöregedett benne, ami valóságos börtönné vált, az a gondol
kodásmód, a szenzibilitás és az "óhitúek" mélyen gyökerező reakciói, melyek egy
sok évszázados keresztény nevelés eredményei. A keresztények nyelvezete és ér
zelmeik nincsenek már összhangban az őket körülvevő világgal, s ahelyett, hogy
lehetővé tennék kommunikációjukat ezzel a világgal, inkább elszigetelik tőle. A
pogányok, akik be akarnak lépni az Egyházba, nem tudják elfogadni a hivők

szavait és szellemi magatartását. Nem fogadhat ják el ezt az újabb körülmetélést t

(J. C. Barreau: La toi d'un paien)
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