
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.



K.ALA,P-KORONA

Minden tárgya közül ez a kalap
azonosult a legjobban vele:
csak rápillantok s már alatta áll;
boltíves homloka megint kitölti,
kétoldalt két fehér szárny: ősz haja 
a nyugtalanság szárny-szimbóluma
s kifejezője annyi repdesésnek
a visszahív6 régi Tartományba -

Eső formálta így s homlokverejték,
mosolygós, vagy komoly köszöntgetések
oly régimódi illedelmesen,
ahogy manapság tán ki sem köszön már,
nagynak-kicsinynek ember-rangot adva -

0, őt előbűvölgető>Ereklye,
s elémidéző bármely pillanatban:
Alatta könnyes áhitat fog el,
és az egyetlen hódolásban állok,
mellyel halandó embernek adóztam!
Szerény királyság árva koronája,
melyhez hű voltam lázadozva is 
rozsdás szegen lóg, és csupa lemondás,
ahogy néz-néz gyarló örökösére.

KINEK SE KELLO ROZSÁK

Kinek se kellŐ rózsák pusztulása,
rozsdás szirmok az ázott fövenyen!
Pedig a sírok dísztelen vacognak,
lakóik vak homályban d.ideregnek.

Bénán feküsznek egymás közelében,
megfogni még dermedt kezük se tudják,
leszállván a sötét tudattalanba.

De gyászunk néha utoléri őket

és' mint meleg könnycsepp hull a szfvilkre.
S hogy borzongatja őket kacagásunk/
Ilyenkor érzik, győz a feledés.

MOST, MIDON TELJES ÁRVA LETTEM ...

Most, midőn teljes árva lettem,
mért kell felnőttként cselekednem,
s intéznem, ami éltében a holt
családfő bús kötelessége volt -

Mily távoli lelkek sereglenek,
kötözni könnyes gyolcsba friss sebet/
Nem érzik: a gyászban a kegyelet
minden kín közt a legkegyetlenebb/
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