
Eltávozott barátomat az a nagy keresztény ortodox hagyomány táplálta, amely
ben a halál nem valamiféle botrány, hanem szerves része az átlényegülés folya
matának, az élet Eletté változásának; ezért ő minden bizonnyal úgy élte át a
hosszú, néma heteket, mialatt csak önmagával és a halál leple mögött rejtőző lét
tel folytatott párbeszédet, mint egy beavató utazás szakaszait. A kereszténység
egykor kijelölte ezt az útvonalat, ahogyan még ma is kijelölik egyéb hagyomá
nyok, érintetlenül modem korunktól, amely az életet azonnal" és helyben fo
gyasztható árucikké fokozza le, melynek dobozát felhasználás után félredobjuk.

De van-e jogom, hogy így beszéljek, noha nem szakítottam időt - mivel nem
volt hozzá merszem -, hogy erősítsem barátomat utolsó napjaiban? Talán a ma
ga módján arra tanít ez a mulasztás, hogy egy napon nekem is vállalkoznom kell .
az átmenet végső próbatételére, s arra is, hogy hol beletörődve, hol lázadozva,
örökre megtérjek- a Létbe, vagy inkább visszaadjam lezárt, beteljesített saját
létemet. Mivel egy kórházi ágyon, kétségbeesett helyzetben, magam is átéltem
már.a fokozhatatlan magányt, a halál közelét, el tudom képzelni valamennyire 
persze éppen hogy csak valamennyire -, milyen is lehet a végsó óra befalazott
csendje. Vajon kívánom-e majd agóniám perceiben, hogy halálomról beszéljenek
nekem? Hogy megoltalmazzanak a befalazottságtól, hogy úgy ünnepeljenek ve
lem, bár a halálból visszatértek világvégi érzetével, mintha a keresztségtől nyert
átlényegülést ünnepelnék?

*

Azt mondhatná bárki, hogy hiábavalók az efféle kérdések: s úgy is vélhetnénk.
hogy a halált csak az élő tekinti beavatkozásnak, aki immár nem egyetlen létező

re, hanem magára a létre alapozva állítja és erősíti meg az életet. De mi más a
rejtély nyitja, mint amit Tolsztoj csodálatosan világított meg: a végső lemondás a
saját létezésről, hiánytalan lecsupaszítása a tudatnak, mely a végben már csak
magát a Véget érheti el, a lét ama végpontját, ahol az élet helyett egyszerre csak
a halál nincs többé.
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PIERRE EMMANUEL

Szeretet
Szeretni egymást
Egy életen át
Ahogy egyik fal
Támasztja a másikat
Elmenni egymás mellett
Ahogyan egyik falnak
Ismeretlen a másik

Messzire elérni így
Pedig egyhelyben máradunk
Majd egy falrész hirtelen
Leomlik
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