
- Professzor úr, kérem, foglalja össze az első év tapasztalatait.
- Jobban síkerült, messze jobban, mint ahogy reméltük. A lényeget márís

sikerült velérnünk : művelt, felkészült világiakat szerettünk volna az egyházközsé
gekbe vísszaküldení, s annyit egy év alatt is látunk, hogy e törekvésünket siker
koronázza. A nagy nyilvánosság előtt is szerétném nyomatékosan megköszönni azt
a támogatást, melyben a bíboros úr részesített bennünket. Aligha értünk volna el
eredményeket, ha. nem érezzük magunk .mögött a Magyar Püspöki Kar jótékony
támogatását. Nekem személy szerint is jól esett és erőt adott az a figyelem és,
támogatás, mellyel például Udvardy és Fábián püspök úr és Szennay főapát úr
segítette a levelező tagozat munkáját, És - ezt ismételnem kell - hálás vagyok
professzortársaimnak, akik a munka oroszlánrészét áldozatosan vállalva igazi kö
zösséggé, felelős és alkotó emberek gyülekezetévé formálták az évfolyamot. Meg
győződésem, hogy a helyi egyháznak nagy szüksége van és lesz ezekre az em
berekre. Ök is átérzik ezt, s talán ezért is lett eredményes ez a kísérletnek szánt
első esztendő. .

Epilógus. Sötétedik. A Kálvin téri buszmegállónál. Előttem néhány hallgató,
hazafelé mennek. A térnél fiatalasszony csatlakozik csoportjukhoz. A két kis
gyerek - aki eddig mellette tanyázott - boldogan kapaszkodik apja kezébe.
Elnyeli őket az aluljáró.

A lámpa zöldre vár. Jön a 15-ös.

SZTOJKALÁSZLÓVERSEI
Fehér láng, piros erezettel

Lengj a hold alatt, ezüst éjben,
a március havat kaoar,
az ifjú láz, lázadás heve
hova porlik, milyen avar
lesz termékenyebb tőle,

bízd a kérdést illó időre,

esel ki belőle, sebzetten,
fehér láng, pirossal erezetteni

DőJj fenyőként

Dőlj, fenyőként, sebed ne lássák,
és nyeld lea végső kiáltást!
nyúlj el az anyaföldön, szépen
mennyi csillag úszik az égen!

A holdra
A bástyafalnál, nem találsz majd~

nincs miért alakom keresned,
érett gyümölcs, jó szájba hullt,
emlékem kövek fölött, elleng 
diadalmas barna nyarak
szinte kürtöt fújnak, ragyogva!
ne a bástyafalnál keress,
pihenni, felsétáltam, a holdra!

Sötét szenem győz

Szembe vtharral, pőre mellel,
így mentél, nem felejtetted el
ősi igéit ősi varázsnak 
sötétet, szellem, győzz! kiáltsadf

Áttöri a múlást, sötétet
Kizöldül a fű, mennyi kis dárda!

• törnek időbe, hal!tatatlanságba!
odatérdeloe minden kis fűszálat
megsimogatok, hajnal süt ... alázat
dobog l>zivemben, fű, gally éled
áttöri a múlást, a sötétséget!

Jere!
Egy kisgyerek, ott, tizenhétben,
kenyér, zsirjegyért állong szörnyű télben
két tüdőgyulladás, vörösre
festi •.. kisfiú, nézz még egyszer erre!
Fagyott ujjacskád, eimoqasson;
lázfényű szemed, rámragyogjon,
egyedül vagyok, gyilkos télben,
jer; et többit, elmesélem •..
Még szólni, mielőtt hull a függöny.
az idő kék vize, torkomig jön! '
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