
oa bosszú élet segit ráéreznünk az emberi természetre, de az emlékeknek és asz
szocíációknak az a tömege, amit magunkkal cipelünk. mint valami túlzsúfolt
~kát utazáskor, ma már túl súlyos teher lenne az olyan vitákban, rnínt ami
lyenekben. akkor élvezetem telt. Ma már nem fárasztom magam az emlékezés
sel - egyszerűen elfogadok. A halál közeledtével egyre kevesebbet törődöm a
vallás igazságával. Már nem sokáig kell várnom a revelációra, vagy a sötét
ségre.

Noha csak 1926 február elején fogadtattam be az egyházba, néhány héttel
korábban kellett döntésre jutnom, mert januárban írtam anyámnak egy levelet,
amelyben - sok más dolog után - hányavetin megjegyeztem: "Gondolom, rá
jöttél már, hogy magamra üttetern a skarlát betűt,"> A könnyedség megjátszott
volt; a szellemi erőfeszítés élvezete pedig már véget ért. Bejártam véges-végig
a földet és a tenger várt rám, hacsak nem akartam visszafordulni. Nevettem,
hogy ne veszítsem el a bátorságom.

A feltételes megkeresztelést megelőző első gyónás, amely kiterjed az ember
megelőző életének teljességére, megalázá tortúra. Később már megkeményedve
hozzászokhatunk a gyónás formuláihoz és önmagunkkal szemben táplált kételyeink
hez: talán csak félig akarjuk megtartani tett ígéreteinket, míg állandó balsike
rünk, vagy magánéletünk körülményei végül is lehetetlenné tesznek bármiféle
ígéretet, és sokan közülünk elmaradnak a gyónásról és az áldozásról, hogy csat
lakozzanak az 'egyház idegenlégiójához és olyan városért harcoljanak, amelynek
többé már nem teljes jogú polgárai. De a megtért. az első gyónáskor egészen
hisz önnön ígéreteinek. Úgy vittern le őket én is magammal a Katedrális egyik
kihalt, kora délután már sötétedő zugába, mint súlyos köveket, és megkereszte
lésemnek csak egyetlen tanúja volt: az asszony, aki. a padokról törölgette a
port. Tamás nevét vettem fel - a Kétkedő után - s aztán visszamentern a
Nottingham Journal szerkesztőségébe a totóeredményekhez és sült krumplíból ál
ló vacsorárnhoz.

Nagyon tisztán emlékszem, hogy mílyen érzelmekkel -léptem ki a Katedra
lisból: nem volt bennem öröm, csak valamiféle ünnepélyes aggodalom. Az el
ső lépést kötendő házasságomért tettem meg, de a föld már megnyílt lábam alatt
és féltem, hogy merre ragad majd az ár. Még a házasságom is bizonytalannak
tűnt. És ha fölfedezem magamban a vágyat - mint ahogy 'I'rollope atya is haj
dan felfedezte magában - a papi hivatás után... - hiszen ez korántsem lehe
tetlen! Csak most, több mint negyven esztendő múltán tudok mcsolyogni e fé
lelmen és ugyanakkor némi szomorú nosztalgiával is gondolok vissza rá; hiszen
többet veszítettem, mint amennyit nyertem, amióta ez a félelem már visszavon
hatatlanul a múlté.

* Utalás Nathaniel Hawtilorne amerikai író (1804-1864) regényének eimére.
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Jézus jajt kiáltott a képmutatókra és nem bocsá.tott meg nekik.
Wolfgang Amadeus Mozart udvari muzsikus volt. "Muzsikus cseléd" - mondta
gazdája, a heroeqérsek.
És mert nem szolgálta őt, mint cseléd, az érsek kidobta;
az udvarmester meg akkorát rúgott belé, hogy legurrLlt a lépcsőn.

Az érseket akkor Hieronymus Colloredónak hívták (ma már kit érdekell)
Mozart kutyája sok csontot - néha még húst is - kapott az érseki konyhán.

_Az érsek nagy állatbarát volt.
KüZönösen kedvelte a kutyákat.
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