
szont azt sugallja, hogy a halállal végleg vissza
térünk a jöldbe, csak az utódok emlékezetében
maradhatunk meg, ha tudnak emlékezni még.
Honnan ez a kutatás, küszködés benned? Iste
nért viaskodol, vagy ellene?

- Fáj a kérdés, védtelenül ér. Nemrég halt
meg kicsi fiunk, s nagyon szeretnénk találkoz
ni vele, élni vele. És ezt most már csak lsten
tudná megcselekedni. Sokkal könnyebb volna,
ha hinnék, de hiába, egyelőre nem tudom ész
szel belátni. Azt hiszem, az említett versekben
az Isten-hiány műkődik, az beszéltet, és persze
az Isten-keresés. Én 30-32 éves koromig ko
nok materialista voltam. S amikor időről idő

re rnegvizsgáltam, felűlvizsgáltam nézeteimet.
egyre nőtt bennem a nyugtalanság: mind több
s több hija támadt világról való tudásomnak
- pedig tanultam, olvastam, piszkálgattam az
eszemmel a dolgokat. Fizikát, kémiát, biológi
át, filozófiát tanultam újra; Bolyait, Einsteint,
Hegelt, az ókoriakat. mindent megvizsgáltam
újból. Einstein, aki a világon a legtöbbet tudta

az anyagról, azt mondta: "A vallás kozmikus
átélése a legerősebb és legnemesebb indítéka a
természettudományos kutatásnak. Ezért an
nak tudata, hogya Kifürkészhetetlen valóban
létezik és a legtisztább igazság ragyogó szépsé
gű formájában mutatkozik meg - aminek lé
nyegéről csak halvány sejtelmeink vannak -,
ez a bizonyosság és sejtés képezi minden igaz
vallásos érzés magvát. Az én hitem abban áll,
hogy alázattal borulok le egy végtelen, maga
sabb rendű lény előtt, mely még. olyan apró
részletekben is' megnyilatkozik, amelyeket
gyenge és gyarló érzékszerveinkkel felfogní
nem tudunk. Ez a mély, érzésteli meggyőződé
sem arról, hogy egy ilyen magasabb gondolat
erő létezik és a kifürkészhetetlen világminden
ségben megnyilatkozik, képezi Istenről való
elképzeléseim belső tartalmát."

És most nyelnem kell. Mert ha elhittem az
E = mc--et, miért nem hittem el ezt is? Nem
ugyannak a zseninek a következtetése ez is?
Miért kell, kellene in flagranti érni az Istent?

Szabadságot képzelek és mosolygok .. magamban
mosolygok, mert megütköznének a lassú-lelkűek,

mert hogy merek én, hogy jövök én ahhoz, hogy
szabad legyek és mosolyogjak ...

Lázadozik a belém zárt anyag: részévé akar lenni
a kőnek és a jának, az időnek. Igaza van. Ma levá
gom hajamat és körmömet. Elrejtem a jöldbe. Tavasz
szal kiásom , megnézem, mire jutottak.
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