
- Ezen bánkódik? Örüljön, hogy ennyivel megúszta.
- A motor fontosabb neki, mint a menyasszonya - mondta élesen

a lány.
A fiú fölkapta fejét.
- Voltunk arabkórházban - szólt a százados, hogy útját állja a

kitörőfélben lévő viharnak. - Kihallgattuk a tanárt.
A lány érdeklődve húzta fel szemöldökét.
- Mit vallott?
A százados nem válaszolt közvetlenül a kérdésre.
- A sebesüléséből, úgy látszik, felgyógyul. Az ideggyógyász azon-

ban skizofréniát állapított meg nála.
Az meg micsoda - csodálkozott a lány.
- Zárt intézetbe utalják. Az orvosok legalább is ezt indítványozzák.
A szerelő sziszegve felnevetett.
- Szóval ráfogják, hogy bolond.
A százados a hadnagyra pillantott s elhúzta a száját.
- Mit gondol, M. Géza, mi váltotta ki a rohamot C. tanárban? Miért

emelte a világháborúból hazalopott és azóta dugdosott puskáját először

önre, aztán önmagára?
A két fiatal csodálkozva meredt a hadnagyra. Ez kemény hangon

folytatta:
- Kérte-e magát C. nyugalmazott tanár, hogy ne nyargaljon órá

kon át a visszhangos pesti utcában nyitott kipufogóval?
A szerelő először úgy elámult, hogy a száját is nyitva felejtette,

aztán felfortyant.
A hadnagy a fejéhez kapott. A százados vette át a szót nyájas, meg

nyugtató hangon kezdett beszélni.
- Nem vádoljuk magát, kedves M. Géza, nem is varrjuk a dolgot

a nyakába. Nem vétett többet, mint C. tanár többi szomszédja, csak ép
pen maga bűnhődött meg értük is. Mi a magunk részérőllezárjuk az
ügyet, maga meg igyekezzék mihamarabb meggyógyulni. Ami megtör
tént, azon már nem lehet változtatni. De ha rajtam állna, tanfolyamokat
tartanék a zajártalmakról ...

A menyasszony elgondolkozva hallgatta. Aztán megcsillant a szeme
és megkérdezte:

- Tessék mondani, százados elvtárs, ha a tanárt zárt intézetbe utal
ják, mi történik a lakásával?

A hadnagyaszázadosra nézett, felemelte a karját, aztán tehetetlenül
leejtette.

-
A ezeretet remél, mindig remél, nem tud nem remélni. lsteniranti szere

tetünk, Istenbe vetett hitünk oka elsősorban: benne horgonyozó reményünk.
Isten nem halandó, aki benne remél, örök életet nyer. Alapvető reményünk,
minden reménység gyökere és törzse az örökélet reménysége. Ha a remény lé
nyege a hit, akkor a reménység oldaláról nézve ez o hit formája. A hit mielőtt
reményt ad, formátlan, bizonytalan, kaotikus, esetleges hit, nem más, mint a
hit lehe1Jősége, vágya hitre. De valamiben kell hinni, és abban hiszünk, amit
Temélünk.

Miguel de Unamuno
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