
mekórtan körébe tartozik. Sem embe
rileg, sem. íróilag nem logikus.)

A legképszerűbb - és a legproble
matikusabb - novella a harmadik: "Az
oroszlán torka". Hanzély Imre volt mi
níszterelnököt, mínt háborús bűnöst, ha
lálra ítélík, A kivégzése előtti utolsó éj
szakán magához kéréti egykori tanárát
és gyóntatóját - a szerzetes házfő

nököt -, hogy megvá.dolja. Hogy reá
zúdítsa bűnei egész halmazat; mert an
nak idején nem állította meg a lej
tőn, nem rántotta Vissza a bűnök el
követésétől. "Minden hónapban gyón
tam neked. Minden hónapban módod
volt rá, hogy megtagadd a feloldozást.
En hiszek Istenben, túlvilágban. En
kételkedtem volna. Talán Visszavonul
tam volna. De te, mért nem engedted
meg akkor, annyi éven át, hogy kétel
kedjem a cselekedeteim helyességében?"
- vágja a gvárdián szemébe, De va
jon mí történik, ha megteszi ? Ha nem
oldozza föl, ha kételyeket ébreszt ben
ne? Elképzelhető-e, hogy akkor ez a
cinikus, hatalomvágyó ember valóban
Visszafordul? Hiszen neki éppen ez a
pap és ilyen pap kellett. Ez és ily'en.
Aki maga is menekül a felelősségválla

lástól, aki nem lelleivezető. hanem lel
kiismeret-nyugtató, önigazolást-igazoló.
Vagyis: akiben a szerétet "steril" érze
lem. nem pedig tett. Ö maga mondía:

"Tudom, hogy voltak Faulhaber bíbo
rosok, Gahlen püspökök, és a világiak
közül MauriacoK, Maritainok. Ma már!
Ma már tudom ezt. Akkor másként
vole, Ezt az igazságot nem tudom ment
ségül magam ellen felhozni. És azt
sem, hogy próbáltam toldozni-Ioldozní
a szőrnyűségeken", -Erról van itt szó, Két
bűnös ember viaskodásáról egymással,
és vergődéséről. halálfélelméről kegye
lem és kárhozat között. Ebben az ér
telemben - de csakis ebben - a no
vella főhösei nem egyedíek, hanem ál
talános típusok. Mint emberek. De mint
egy háborús bűnös és egy pap - sze
mélyes mívoltukban, történelmi helyze
tükben - .egyediek. Ha ugyanis a há
borús bűnösök cselekedeteit általában a
papokon (a gyóntatókon) kérnénk szá
mon, akkor már csak egy lépés hiány
zik, hogy esetleg igazoljuk is a hábo
rús bűnök elkövetőít (vagy legalábbis
enyhítsük bűneiket) "a" papság, "az"
egyház rovására, ami nyilvánvaló ab
szurdum lenne. Mert "az" egyház hi
vatalosan is, papjai és hívei többsé
gében is szemben állt a háborús bű

nökkel és azok elkövetőível. A novel
la - és a tévéfilm - ezt is elmond
hatta (vagy érzékeltethette) volna, a
még teljesebb hűség és tárgyilagosság
kedvéért,
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