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EGY HÍVŐ ORVOS
ELMÉLKEDÉSE A HITRŐL

Hogy mit hiszek, nem kérdéses. Hiszem azt, amit egyházam a kinyi
latkoztatás alapján elém tár. Hogy azonban milyen elképzelésekkel, mi
Iyen képeken át hiszek, az rajtam is áll. S ez a "miként" nagyfontosságú,
mert ez színezi a hitet, részben ettől függ annak erőssége is. Ha hitem
egyensúlyban van egyéb ismereteimmel, úgy előbb-utóbb rendíthetetlenné
válik. Ha azonban vallási elképzeléseim nem felelnek meg az általános
képzettségemnek, ez az ellentét belső hitemésztő, sőt idegromboló sur
lódásokat okozhat.

A mai embernek tudnia kell, hogy mit hisz. Lelkivilága érzékenyebb
az ellentétekre, a diszharmóniák jobban elmélyülnek benne. Ha termé
szetismerete és hite közt ellentétet érez és nem tudja őket könnyen
kiegyenlíteni, akkor vagy elhagyja hitét, ami élményvilágának törését
jelenti, vagy begubózik hitének külsőségeíbe és gátolt 'ember lesz belőle.

Igazán "katolikus", azaz egyetemes csak az lehet, akinek természet- és hit
ismerete teljes összhangban olvad össze.

Az első, aki írásaival hozzásegített, hogy a modern természetismere
tet vallásom igazságaival egységes képbe foglalj am, Pierre Teilhard de
Chardin. Az ő nagyszerűnek érzett és számomra kielégitő meglátásaiba
szőttem bele, a kisember részletigényével, saját elképzeléseimet is.

Teremtés és fejlődés

Mi késztet arra, hogy Istenben higyjek s a míndenséget teremtettnek
fogjam fel? - tettem fel magamnak nem egyszer ezt az alapvető kérdést.
Honnan ered az a biztos meggyőződésem, amely szerint a világnak sze
mélyes, egységesítő háttere van? Hisz tekinthetném a valóságot kizárólag
olyannak is, mint amilyennek a tapasztalat mutatja.

Problémámat többnyire nem a közismert istenérvek szabatos átgon
dolásával oldottam meg. Ehelyett újabb más kérdéseket engedtem ma
gamra hatni. Miért is van egyáltalán ez a világ? Végeredményben van-e
célja az egésznek? Van-e kíelégítő értelme annak a sok-sok szenvedés
nek, amit mint orvos is magam körül látok - és néha önmagamban ér
zek? Várható-e végleges kibontakozás a méltánytalanságok, igazságta
lanságok végeláthatatlan sorozatából ? Sohasem hagytam, hogy e nehéz
ségek tudatom alá sülyedjenek, és abba sem tudtam soha belenyugodni,
hogy a körülöttem elterülő csodálatos mindenség és benne az én életem
végső eredményben céltalan. Mindig úgy éreztem, hogy összefüggő, meg
nyugtatóan egybenéző és megokoltan derűlátó képet csak a személyes
Istenre, az abszolút Szeretetre épülő szemlélet adhat, feltéve; hogy tisz
tult fogalmaim vannak Istenről.

úgy szokták mondani, hogy Isten "teremtette" a világot. Ez a múlt
idő azonban a kozmosz mérhetetlenségének ismerete mellett és a rela
tivitás matematikai megfogalmazottságának korában azt a félrevezető

elképzelést keltheti, mintha a Teremtő a világot szinte csak időben előzné

meg. Ha ellenben Isten "működéséről" mindig jelen időben beszélek,
vagyis hogy nem "teremtette", hanem "teremti" a világot, s ilyen módon



Istent nem a világ' "eisé>" okának, hanem minden okok mindenkorí alap
jának tekintem, akkor hitem és természettudományos felfogásom nem
kerülhet ellentétbe, sőt folyton erősíti egymást. A tapasztalati jelenségek
körében felismert kötöttségekben és törvényekben akkor az ő szándékait
fedezem fel.

A Szentháromságról szóló egyházi tanítás általában nem okozott szá
momra nehézséget. Sőt időnként igaz örömöt találtam abban a hitben,
hogy az abszolút Szeretet, a végtelen Önfeláldozás önmagában is közös-
ségi. '

Volt idő, amikor komoly problémát jelentett számomra, hogy mí
ként oldható fel a teremtés és a fejlődés látszólagos ellentéte? Az élő

valóság kibontakozása ugyanis a modern biológia központi magja, és mint
hívő ember sem tehettem meg, hogy a természettudományok bizonyított
vagy erősen valószínűsített eredményeit visszautasítsam.

Az egyháziak jó részével együtt mégis szenvedélyesen tusakodtam
magamban a fejlődés valósága ellen, mert a teremtést a Linné-féle faji
állandósággal azonosítottam. A természettudományok egyes képviselői

ugyanakkor abban hibáztak szerintem, hogyafajfejlődést egynek vet
ték a teremtő hatás nélküli léttel. Ertelmetlen kettősség alakult ki így:
egyrészről a keresztény Istenfogalom oly merev színezetet nyert, hogy a
gondolkodó elmék jó része nem tudta elfogadni, másrészről pedig a ter
mészettudományokkal foglalkozók lelkiviláguknak tudattalan mélységei
vel kerültek ellentétbe, amikor azt az álláspontot igyekeztek megvédení,
hogy a valóság alapja nem egyszerű, hanem összetett, és a fejlődő, a
szellemiség felé törő mindenség háttere és célja a szétfolyó semmi.

Ma már nyilvánvaló előttem, hogy az emelkedő fajfejlődés nincs
ellentétben Istennel, sőt még ragyogóbb színekben állítja őt elénk. A
teilhardi szemlélet szerint a teremtés összefoglaló fogalom: általa hidalja
át Isten a semmit. Ö a Lét: csak a létet meg a fejlődés erőit teremti köz
vetlenül. De a kettőt oly tökéletesen rendezi össze, hogy mindennek (po
zitív vagy negativ előjellel) ő feléje kell haladnia.

A jelenségek másodlagos okai, vagyis a fejlődésnek az anyagba he
lyezetterői - ahogy én a teilhardi látásmódot értem - részben külsők,

azaz egyeden kívüliek (ilyen a nagy számok törvénye, a Darwin-féle ki
választódás), részben belsők, értve ezen a kozmosz minden egységének
legalapvetőbb belső adottságát, magasabb célra irányítottságát, finali
tását.

Igaz, a biológusok egy része nem ismeri el a finalitást, mondván,
hogy azt szigorúan természettudományos módszerekkel nem bizonyít
hatjuk. Az emberi működések célra irányítottság a azonban annyira ki
zár minden kétséget, hogy nem is tagadja senki. Akkor pedig - veti
ellen Teilhard - ez önmagában is bizonyság az egész kozmosz célrairá
nyítottsága mellett. Ellenesetben ugyanis az embert függetlenítenünk kel
lene a mindenségtől, ami mai természetismeretünk alapján lehetetlen. A
kozmosz egységes folyamat. Alaptulajdonságai általánosak, ha nem is
mindenütt észlelhetők. Az emberréválás előtt a fejlődés súlypontja a
Darwin-féle kiválasztódás; minden úgy zajlik le, mintha automatikusan
emelkednék. E kritikus pont felett azonban kétségtelenül ki nyilvánul az
anyag szellemi háttere; a belső elhatározás és célra irányítottság erői

napvilágra jutnak és nyilvánvalóvá teszik, hogy rejtetten az alacsonyabb
fokozatokat is Irányították.
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Á keresztény dualizmus

Azokat a gondolatokat, amelyekkel a fejlődéselmélet legkényesebb
részének, az ember származásának nehézségeit tisztázni igyekeztem, két
témakörbe csoportosítanám. Az első főleg elméleti: az emberi lélek prob
lémaköre. A második ínkább történeti: a monogenízmus és az ősi. pa
radicsomi állapot nehézségei. Miután a lélekprobléma a dualista filozófia
függvénye, először azt fejteném ki, hogy miért hajlök a keresztény dualiz
mus felé és hogyan tudom azt összeegyeztetni a természettudományos
monista felfogással?

Abból indulok ki, hogy a legrégibb gondolkodók is észrevették a vi
lág egységes felépítését és ugyanakkor minden vonalon észlelhető ket
tösséget. A görög filozófiában már egész kifejezett a dualista és a monista
irány. S a történelem folyamán azóta sem tudott egyik sem maradékta
lanul a másik fölé kerekedni. Ennek okát abban keresném, hogy mind a
teremtés dualizmusa, mind a fejlődés monizmusa igaz. Nincsenek egy
mással ellentétben. Mindkettő ugyanazt a valóságot fejezi ki - a lét kü
lönböző síkján. A tapasztalat folyamatos fejlődést mutat s így a valóság
nak fenomenológiai (jelenségszinti) egységét rajzolja elénk (monizmus).
A logikai meggondolások pedig a teremtés tényét hirdetik, s ezzel a va
lóság metafizikai hátterének, az elvi síknakkettösségét tárják fel (dua
lizmus).

úgy tűnik, hogya dualizmus - legalább eredetében - az okozat és
az ok kettősségének kifejezése. Keressük a rendezett tapasztalati világ
abszolút okát és megtaláljuk a magától való Szellemben; keressük a
testi alakban megjelenő ember tér-idő feletti összerendezettségének (szel
lemi működésének) relatív okát és megtaláljuk a szellemi lélekben.

A dualista és a monista látásmódot eszerint fel tudom oldani ma
gamban. úgy egyeztetem össze őket, mint például a makrö- és a mikro
fizikai történéseket. Az ütközések elkerülése végett azonban' élesen el
külőnítém a kétféle szemléletet. Mindig szem előtt tartom, högy a- szel
lem s az anyag elismert ellentétessége csak elvi síkra vonatkozik. Sohasem
választom el plátoní módon a testet a lélektől. úgy vélem, hogya két elv
teljes evilági egységét kifejezettebben kell hangsúlyoznunk, mint eddig
tettük. Tudnunk kell, hogy ha az emberi testről vagy lélekről beszélünk,
akkor minden, amit az egyikről kijelentünk, a másikra is vonatkozik. A
félreértéseket úgy kerülhetjük el legbiztosabban, ha a leghalványabbevi
lági vonatkozás esetében is lehetőleg a "lelkiség", illetve "testiség" kife
jezéseket használjuk az elvi különállóságot hangsúlyozó test és lélek
helyett.

A dualizmus lényegét - úgy vélem - akkor értjük meg legjobban,
ha az Arisztotelesz nyomán kialakított szenttamási "actus-potentia" 'elmé
letet a mai természetfilozófia fogalmaira értékeljük át.

Amennyiben a tapasztalati anyagót - a modern fizika látószögében
- egyszerűen "hatásnak", az erőtereken bekövetkező elemi hatások ösz
szefüggésének tekintjük, úgy a potenciális létet valamiféle erőtérnek kell
tartanunk; mégpedig eredetileg olyan erőtérnek,amelyenmég nem érvé
nyesült a "ható" befolyása.

Az "actus", a "ható", az arisztoteleszi központi "forma" fogalommal
(vagyis azzal a valósággal, ami például egy atom, állat vagy ember egy
ségét és azonosságát a térben és időben lezajló változások ellenére is biz
tosítja) sem a fizika, sem a reá épülő természettudományok nem foglal-
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koznak ( nem tartozik érdeklődési körükbe. De ha a "hatások" közvetien
megvalósítóját itt nem is találjuk meg, rátalálunk a fizika alapjában, a
metafizikában. "

Ilyen szemlélet mellett tehát minden létező, amit a világ elénk tár
(minden "hatás"), hatóknak és erőtereknek együttese. Tapasztalati szin
ten elválaszthatatlan egymástól a két tényező, elvi sik on azonban meg
különböztethetem őket (már csak a lét alaposabb megismerése végett is)
és a fentiek értelmében azt mondhatom, hogy ellentétesek egymással.

"A "ható" és az "erőtér" fogalom az anyagi fejlődés kezdetén még
összefolyik, de ahogy felfelé haladunk az élők világában, úgy érzem,
hogy a hatók mind kifejezettebben megsejthetők, mind lélekszerűbbek,
és mind átfogöbb az egységesítő, központosító erejük.

A ható és az erőtér ellentéte legérthetőbben a mí létsikunkon, az
emberi szinten fejezi ki a szellem-anyag viszonyt. Szellemi léleknek
ugyanis akkor nevezhetünk egy hatót, egy központi formát, amikor ez az
alacsonyabb formákat oly komplex módon képes összefogni, illetőleg önma
gában egyesíteni, hogy működése a reflexív (önmagára visszahajló) el
vonatkoztatásban és e "gondolkodás" nyomán a felelős törekvésben (ún.
szabad akarásban) nyilvánul. És - megítélésem szerint: - ez a felelőssé

vált törekvés az erőterektől való függetlenülés kezdete.
A lételvek ismeretében gyakorlati vonalon is beszélünk anyagi, il

letve szellemi valókról, de nem ellentét-párként, hanem átvitt értelem
ben. Egy valóság (például atom, állat, ember) anyagi vagy szellemi volta
a központi formájától függ, pontosabban a központi formának saját erő

tereitől való függetlenülési képességétől. Bármily kisfokú ez a függetle
nülési és felszabadulásiképesség, szelleminek nevezzük a szóbanforgó
valóságot, egyébként anyaginak. E megvilágitás alapján érthető, miért
mondjuk a legfejlettebb állatot is anyaginak, az embert meg szelleminek
(anyagszellemínek). Állatnál az ősi hatóerők évmilliárdnyi sorozata által
beérett erőtér dominál az egyedi központi formával szemben. Embernél
viszont a központi forma, az egyéni lélek kezdi átvenni a vezető szerepet
és mindjobban az erőtér fölé emelkedik, míridínkább függetlenül tőle.

A lélek eredete

A keresztény dualizmus fenti értelmezése ad rá magyarázatot, hogy
mért nem látok ellentmondást a fejlődés és az emberi lélek közvetlen te
remtettsége között.

Az egyházi tanítóhivatal szigorúan ragaszkodik ahhoz a "biztos, csak
nem hittételhez", amely szerint minden egyes emberi lelket közvetlenül
Isten teremt. Sokan úgy gondolják, hogy ez a tan zavarja azt a világ és
ember közti összehangoltságot, amelyet a folyamatos fejlődés oly szépen
hangsúlyoz. Felületesen nézve tényleg az a látszat, mintha Isten, a világ
transzcendens alapja (aki nem ok más okok mellett, aki mindent má
sodokek útján intéz a kozrnoszban), az emberi lélek esetében cscdaszerű,

másodokoktól független kivételt tenne, mintha a mindenség itt törést
szenvedne.

A már mondottak megfontolásával azonban másként ítélem meg a
problémát. Az anyag és a szellem annyira ellentétes két elv, hogy egy
mástól való fejlődésüket semmiképp sem tudom elfogadni. Az erőtér meg
a ható - a mind komplexebb megnyilvánulásokban - párhuzamosan
haladnak felfelé és ellentétességük következtében eredetük is más.



Az erőtereken bekövetkező hatások azonban már legelemibb formá
jukban (a hatáskvantumok egymáshoz való viszonyában) is időt alkotnak,
s a mind komplexebb egységek (atom, molekula, egysejtű, soksejtű) va
lamennyien az időben keletkeznek. Nyilvánvalónak látszik tehát, hogy
ezeknek az egységeknek közvetlenül valósító, központosító, "ható" erői,

központi formái is az időben jelennek meg sorozatosan - közvetlen te
remtői hatásra. A személyes emberi lét hatóerejének, szellemi lelkünknek
teremtésére vonatkozóan - mint láttuk - hitigazságként hirdeti ezt az
egyház. De a fentiek értelmében nyilván nem kivételről van szó, hanem
a legegyszerűbb hatokra is érvényes általános természetbölcseleti igaz
ságról.

A keresztény dualizmusra és a lélek teremtésére vonatkozó kétsé
geim ilyen módon el is múltak, de még sok gondot okozott, hogy miként
oszlassam el az ember származásának történeti nehézségeit, az emberré
válás és a bűnbeesés problémáját.

Volt idő, amikor a Szeritírás képeiből szőtt, de sztatikus beállítású
felfogásnak és a természettudományos kutatás eredményeinek ellentéte
nyomasztóan hatott lelkivilágomra. Volt idő, amikor a környezetemben
élő állatok életjelenségeinek az emberi működésekhez való hasonlósága
is zavart, mert úgy képzeltem, hogy az "ember-állat ellentét" is hozzá
tartozik hitemhez. Aztán - főleg Teilhard befolyására - fokozatosan
feltisztult körülöttem a látóhatár. Nyilvánvalóvá vált előttem, hogy a tu
dományosan igazolt valóság és a helyesen értelmezett hitigazság nem
mondhatnak ellen egymásnak.

Emberréválás és bűnbeesés

A mai embert a legfejlettebb állattal szemben a szellemi elvonátkoz
tatás, a tudat megkettőződése, önmaga felé visszafordulása, egy szóval a
reflexió jellemzi.· Ebből ered a céltudatosság, a szabadság, a kultúra, a
tudomány, a művészet. a bölcselet és mínden, ami emberré teszi az em
bert. A mai ember és állat közti különbség áthídalhatatlanul éles. Nem
állítható azonban ugyanez az első emberről és annak elődjéről. A pa
leontológiai és állatpszichológiai kutatások alapján a gondolkodó embe
riség túlnyomó többségével együtt átmenetet tételezek fel köztük és az
ősembert állati eredetűnek tartom.

Hogy egy vagy több állattörzsből alakult-e ki az emberi nem (mono-,
illetve polifiletizmus) és hogy az előbbi esetben egy szülőpártól szárma
zik-e vagy többtől (mono-, illetve poligénizmus), nem tudom. De amint
később majd rátérek, szerintem ennek a hit szempontjából nincs is je
lentősége. Ha feltételezem is a monogenízmust, mert megfelel hagyomá
nyos elképzeléseinknek, akkor sem tudnám az emberréválást egy csoda
szerű hirtelen mutáció (csíraváltozás) formájában elgondolni. Inkább azt
tartom valószínűnek, hogy a hominizáció irányába haladó "praehomi
nida" (emberelőttí) törzs sorozatos mutációkkal fokozatosan emelkedett
felfelé, anélkül, hogy minden egyede elérte volna az emberi szintet.

Mielőtt az emberréválás lényegét elemezném, néhány szóban ki kell
fejtenem. milyennek látom én az állati tudatot. Az állati psziché - ellen
tétben az ember lelkiségével - kiegyenlített; elmosódott központjában
az egyedi meg a kollektív egymásba folyik és gyakorlatilag jórészt egyen
súlyban van. Ha az állati tudat önösnek tűnik, ez csak azért van, mert
centrális központi magból irányul kifelé. Az évmilliók folyamán a felület-
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r51 mínd mélyebbre húzódott és mind kisebb centrumból ismerte meg kör
nyezetét az állati tudat. Az emberelőtti lényeknél pedig ezzel az elmé
lyüléssel párhuzamosan vissza is fordult önmaga felé, a "pszeudoabsztrak
ción" (kezdetleges elvonatkoztatáson) át fokozatosan haladt a valódi el
vonatkoztatás, a reflexió irányába.

A tudat önmaga felé fordulása azonban - mindaddig, amíg a fejlő

dés eredeti iránya alapjában meg nem változott - nem hasonlíthatott a
mi reflexiónkhoz, a tapasztalati egyéni éntudatunkhoz, hanem "egészre"
irányuló kellett hogy legyen, az egész (egyediben oldott kollektív) tudatra,
egyformán kellett hogy rávilágítson. Az emberelőtti lények így kezdetle
ges (egyelőre még homályos) reflexiójuk ellenére is kiegyensúlyozottak
maradtak, akárcsak a többi állat.

Az emberi látáshoz, az emberi boldogságérzéshez már csak az isteni
alapokságriak egy fuvallata kellett: a reflexió megfelelő kíélesedése, A
Szentírás szerint Isten lelket lehelt az anyagba, saját lelkét, önmagát, a

,szeretetet. Természetismeretünk szavaival, de hitünk hagyományos beállí
tottságának megfelelően nyugodtan' gondolhatom, hogy a törzs egyedei
közül csak egy ismerte meg önmagában - fiatal életének egy ihletett pil
lanatában - az önzetlen szeretetet és a szerétet irányában fennálló fele
lősséget, tehát csak egy lény vált közülük látóvá, boldoggá, emberré. A
Genezis képei alapján nyugodtan hihetern azt is, hogy az első ember, az
"Adám" élettársa már párjának szuggesztív befolyása által látta meg lel
kivilága mélyén azt a Szeretetet, aki emberi asszonnyá, "Évává" tette őt.

Az első bűn lehetősége nyilvánvalóan a felelősségérzés ébredésével, a.l
elhatározóképességgel járt együtt. És ha a (fenomenológiai értelemben
vett) pszichológiai emberréválás fent leírt folyamata valóság, úgy a bűn

a reflexív "egész"-látásnak eltorzítása, az egyéni énnek az összhangból
való kiemelése kellett hogy legyen. Az ébredő felelősségérzés a harmónia
fenntartását célozta, a kísértés pedig az éniség kiemelésére, a kollektívtől

függetlenülő kicsúcsosítására irányult.
Az emberi boldogság a' folyton mélyülő állati örömérzésből a felelős

ségérzés pillanatában kezdett kiteljesedni. De az ember már határozni tu
dott (valószínűlega miénkéhez hasonló pillanatnyi, de helyzetének megfe
lelő primitív szabadsággal), és ezzel megakadályozta felhőtlen boldogsá
gának tovafejlődését.

Az itt megrajzolt kép történeti valóságát természetesen nem bizonyít
hatom, de pszichológiai szempontból elfogadható munkahípotézísnek tar
tom, és meggyőződésem, hogy a korszerű exegézissel összhangba hozható.
A monogenetikus beállitásra egyébként - úgy vélem - nincs feltétlenül
szükség, A leírt pszichológiai kép beilleszthető a poligenetikus, sőt még a
polifiletikus szemléletbe is. Az első boldog öneszmélés és felelős döntés
ugyanazon vagy akár több praehominida törzs sok egyedében is bekövet
kezhetett. más-más helyen és időben; s az utódok egy része nem jutott
el szüleinek fejlődési fokáig. Nem elképzelhetetlen, hogy a praehomini
dák évezredeken át fokozatosan alakultak át emberré s az egyedi felelős

ség érzése ebben az átmeneti időben még nem volt általános jelenség
köztük..

A korszerű exegézis, amennyire én figyelemmel kísérhettem, nem ra
gaszkodik az őskinyilatkoztatás monogenetikus értelmezéséhez; és néze
tem szerint az eredeti bűn dogmája sincs feltétlenül ellentétben' a fenti
elképzeléssel. Úgy vélem, még Szent Pál párhuzamában (Róm 5, 12 stb.)
amegigazulást hozó Krisztussal szembeállított egy embert (aki által a bűn

810



a világra jött) is értelmezhetjük különösebb zavar nélkül ósi típus-em
berként. Hitünk szempontjából - úgy gondolom - nem döntőjelentő

ségű, hogy egy konkrét emberre vonatkoztatjuk-e a boldog öneszmélést
és felelős döntést, vagy egy hosszú fejlődési szakasz típusemberére. A bűn

genetikus átszármaztatásának tana nem szenved azzal csorbát, ha a te
remtést nem emberöltőkkel,hanem a fejlődés nagy időegységeivelmérjük.

Az első felelős emberi döntés olyan folyamatot inditott el, amely ma
gára hagyva feltartóztathatatlanul szélsőséges diszharmónia, önemésztő

dés, összeomlás felé kell hogy vezessen, Emellett szembeszállt a világfe
letti személyes Léttel, és ezáltal a kozmosznak - ki tudja mily széles ki
terjedésű - negatív szellemi hatásaihoz csatlakozott, amelyek a pozitív
hatásokat gyengítik, és azokkal együtt dialektikussá teszik a tapasztalati
létet.

Több százezer éven át mélyült" tovább a tudat és hihetetlen magas
ságba emelkedett az én-csúcs. Növekedése természetes folyamattá vált,
senki sem állt ellen. Aztán az idők szellemi teljességében megtestesült
Krisztus, aki megmutatta, míként egyensúlyozható ki az emberi lelkiség 
az én-csúcs kiemelése mellett is: isteni élességgel rajzolta elénk az önfel
áldozás útját. Ezzel megszentelte az én-csúcsot; ezenfelül igazolta a koz
moszban mindenütt jelenlevő rosszat, a szenvedést és a bűnt is. Nyilván
valóvá tette, hogy a rossz által mérhetetlenül közelebb kerülünk Istenhez,
rnint ahogya - lehetőségek világába tartozó - ún. első üdvösségterv sze
rínt jutottunk volna.

Krisztusnak az útja azonban nem érthető meg. kizárólag hittel. Meg
értéséhez és követéséhez nagy szeretet is kell. Mert az út ő maga: a Sze
retet.

•
J"tKELY ZOLTÁN VERSEI

ELJÖTTEK ERTE

Almomban már többször eljöttek érte
"sötétruhás, komoly professzorok":
Málnásy, Járai és'Fejes Aron,
8 mutogattak rá manzsettás kezek .

•Már tudtam: köztünk nem lehet sokáig.

Meghívták 'Újra enyedi tanárnak?
S ott él megint a hűvös templom.árnyban.
kollégiumi szobák bolt jai ban,
könyves zugban dolgozatot javítgat?

Vagy tán nagyobb kirándulásra ment,
B majd visszajön páfránnyal, hátizsákkal,
~s zöld kala~ján bársonyos gyopár.,.

Mert a holtak még sok találkozást,
viszontlátás t és- búcsút tartogatnak 
amíg magunk is oda nem jutunk,
ahol lakoznak:

",égsö otthonunkba.




