
Mindnyájan találtunk egy-egy köszöntő szót, mielőtt lassan, öregesen
kóstolgatva, lecsurgattuk nyeldeklőnkön a jó kis italt ... Egyiknek-másiknak
rnegpárásodott tőle a szeme, aztán kipirult az arca, s nem tudom, jól láttam-e,
de míntha elsimultak volna a gondvéste barázdák, Talán kis melegség támadt
az ő szívük körül is, ami hasonlított kissé a szerétethez ...

- Jó estét mindnyájuknak! Látom, már folyik az ünneplés - köszön
tött ránk Bodor hórihorgas fia. - Mi pedig induljunk, édesapám. Késő lesz,
mire kidöcögünk Újpestre. Nagyon várják ám az unokák.

Bodor tűrte a fia gyámkodását, ahogy gyorsan rásegitette a kabátot,
belekarolt és vitte magával. - További jó ünneplést! - köszönt el tőlünk.

- Áldás, békesség! - szólt oda hozzánk dróthajú Bodor. Szeme csillogott,
szája köré vidám zárójelet rajzoltak a ráncok. Nem bírta titkolni örömét,
talán nem is akarta.

- Na, egyik ember olyan, mint a másik, mi? - sipítozta utána Csóka.
- Nem egészen - válaszolt Bodor az ajtóból, s nagy titokzatosan hozzá-

tette: - Csak a végén derül ki, amikor mérlegre tétetik... - Becsukódott
mögötte az ajtó.

Miért, miért se? - lehorgadt a fejünk, akárha pergő, guruló pénzdura
bot bámulnánk, hogy vajon a császár feje vagy az írás ke rül-e fölülre ...
Arra tértünk magunkhoz, hogy Béla töltött, és a poharak vidám, csilingelő

hangot adtak. Igen... tisztán láttam, de nem értettem: remegett kezében
az üveg.

Ittunk. Béla elkoppantotta a gyertyát, kezet szorított mindnyájunkkal
és megígérte, hogy Szilveszter napján újra eljön. Ha előbb szükségem volna
bármire, itt a telefonszáma, üzenjek érte ...

Nehezemre esik az írás ... Fáj a karom, különösen a baL Hirtelen a fá
jással együtt tört rám egy egészen újszerű, szorongó érzés. A mellemből .indul
ki, a szívem tájáról és félelemként folyik szét az ereimben. Lassan már ki
járom a szenvedés iskoláját, még meg kell tanulnom meghalni ... Gondolat
ban már megy, de szívem szerint otthon, a szobámban... azt hiszem, köny
nyebben elfogadnám ... Nehezen múlik az idő. Vízkeresztig még kilenc nap ...
Tovább szenvedni már aug van erőm; meghalni - még mindig nem bírorn
eléggé megvetni az életet. Hiába!... ilyennek alkotott a világmindenség Er
telme, Bár elrejtette és sejtelmessé tette létünk okát és célját, ugyanakkor
megajándékozott minket - a Nobel-díjas Carrel szerint - három lelki ér
zékkel : a szépérzékkel, a hitérzékkel és a misztikus érzékkel. Igen, három
fehér bot a vaksötétben; vagy három súgó, hogy hibátlanul játszhassuk az
Ember szerepét, S még én is játszom, még nem vonultam le a színről, még
nem mondtam el a végszót ... Nehéz lett kezemben a toll és erősebb a szo-
ritás a szívem táján ... de még így is ... Mindegy! Az én nyomorúságos
életem is élet: mert remélek, szeretek és szenvedek Hallgatom a szívem
dobolását . .. Mintha sántikálva, botladozva azt dobolná: mea... culpa .
mea. .. culpa... Az a végszó?.. Nem tudom... Szenvedek... szeretek .
remélek ...

A "falat", mely elválasztja az egyházat a munkásság világától, s amely Suhal'd
bíborosnak oly fájó volt, szóval a "falat", mely az Egyházat a technika világától,
sőt egy bizonyos fajta polgári világtól és a világnak mindazon részeitől is elvá
lasztja, melyek kívüle jöttek létre, az esetek többségében nem a pogányok emel
ték, mint azt oly könnyen hihetnők. Ez a fal sokkal inkább az a láthatatlan pajzs,
melyet a keresztény népek hOldoznak maguk előttI

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