
Talbot felszabadultnak érezte magát a levegőn, a napfényes, madár
dalos reggelben. Hátha csak álmodta mindazt, amit a hálószobában át
élt? ... Morel jelenléte a kis táskával. mégis nyugtalanította. Félszemmel
hátra sanditott. A komornyik rendületlenül loholt utána. Talbot nyugta
lansága most gonoszkodó játékosságba csapott át: zsebeiből kiszórta az
aprópénzt, szerte a harmatos fűre. Aztán messzire hajította csekkfüzeteit.
aranytöltőtol1átmeg a pecsétgyűrűjét.

Alig várta, hogy elérje a főkaput, amelynek szárnyai sarkig tárva ál
lottak. Még mulattatra is a látvány, amint Morel a pénzdarabok s a csekk
füzetek után kapkodott, !hogy aztán elsüllyeesze azokat livréjének feneket
len zsebében. Különösnek tűnt azonban, hogy közte és Morel között a tá
volság semmiképpen sem csökkent. Lihegve, fújtatva szinte egyszerre fo
góztak meg a vasrácsban. Talbot szeme előtt vörös karikák cikkáztak. Ki
készült a futástól. Mégis nyugalmat erőltetett magára:

- Ugye, végre dűlőre jutottunk, jó öreg? kérdezte.
Morel bocsánatkérően törölgette homlokát és kifogástalan tartással

meghajolt:
- Hála Istennek, dűlőre jutottunk! Hiszem, hogy.mégis csak a húsz

éves Talbot győz. Ön megújhodva vághat neki a világnak, hogy jóvátegye
a Talbotok bűneit.

- Well! -nevetett a lovag. - Nekem, szegény bűnösnek is meg
engedhetne, hogy gépkocsin folytassam utamat.

Morel megmerevedett és vísszalépett:
- A szegény bűnös csak járjon gyalog. Ez is a vezekléshez tartozik.

mondta szárazon és hirtelen becsukta a kapuszárnyakat.
Talbot belekapaszkodott la ráesba és gúnyos dühhel vágott vissza:
- Mondok magának valami meglepőt, Morel. A ma beérkező meg

rendelések majd újra talpra állítanak. Egy félóra múlva ismét ágyúgyá
ros leszek, újra milliomos! ...

Morel fáj dalmas részvéttel nézett egykori gazdáj ára:
- Téved, uram, a mai megrendeléseket és a jövőben lehetséges meg

rendeléseket is, a Fogadalmi Jegyzőkönyvben kijelölt konkurrenseknek
engedtem át. Isten vele ...

Talbot kapaszkodó ujjaiból víllanásszerűen.elszálltaz erő. Elszállt tes
téből is. Mínt üres zsák, csúszott le a rácsról és elvágódott. Koponyája a
kapusarokkövén koccant.

•
Krisztus egyre határozottabban mint az egyház voltaképpeni ab.szolút feje

és szive lép be korunk hittudatába. Az a Krisztus, aki a hierarchikus hivatalok
viselőiben éppúgy ott él, mint az egyszerű hivőkben, és mindkettőre elsősorban

nem mint hivatalviselőre és alárendeltre, hanem mint testvérre tekint, amint
azt határozottan meg is mondta. (Mt. 23,8).

Azaz engedelme.sség, amellyel a keresztény laikus és a világi pap is, az
egyházi hierarchiának tartozik, lényegesen különbözik a szerzetesétől, aki a
rendi szabályzat és különleges engedelmességi foga,dalom révén, önkéntesen kö
telezte magát egy meghatározott életformára. A laikusok: és világi papok na
gyobb döntési s~abadsá,ga termé.szete.sen nem jelenti azt, hogy ezzel a szabad
sággal önkényesen éLhetnek, hanem csak azt, hogy e szabadság használatánál
egy sokkal szélesebb területen nem emberi, hanem isteni törvény alatt állnak,
és egyedül Istennek felelősek.

Dominik Thalhammer
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