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KUTAS

KÁLMÁN

EGY EMBERÉLET
KÖLTEMÉNYEK

KIADJA
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZ SAJTÓOSZTÁLYA
BUDAPEST, 1985

ELÖLJÁRÓ BESZÉD
EGY EMBERÉLET
SZÍNJÁ TÉKÁHOZ

EGY
to

szot KERESEK

Szórengetegben járok és keresek
egy ssot, amely valóban én vagyok,
egy seot, milyenné lennünk kellene egy seát, mely lényünk régi alkatát
lerontni tudja, mint ha reng a föld
és összeomlik az, mi rajta volt,
majd meg magából oly erőt lehel
mely újat alkot törmelék-romokból -.
Igen, egy szót. S ez lesz írásom lelke,
a szive-vére, s a mondatok erén
keresztül lüktet s éltetőn fut át ..•
Hatalmas seál • • . és ha nem élteti
mindazt a felmerűlő jelentést,
mely most, torládva, irásba kerül.
életjátékom tetszhalott - szavam hazúg •
. .• Hát itt vagy:

sz

á

I Nem nehéz

rádtalálni ••.
Elsőül halljuk mikor sztiletűnk,
Leggyakrabban e szép szót záporozzuk,
s ha nem ismertük volna eddig is,
minden szerelmes újból megtalál ja -,
s ki az közöttünk, ki nem volt szerelmes? .••
Sőt többször is! ... Kincs mikor rátalálunk,
s megúntan hányszor rút szemétre vetjük ...
Vagy: lángverő fáklya lesz éjtszakában,
amely reggelre tövéig leég.
Nincs még egy szó, amelynek nagy szívébe
olyan sok gyilkos tőre bémerúlt •••
S hány mondja ki szent esküvésként annak,
kinek később az életét oltja ki! ...
És még sincs seá, amely oly halhatatlan
létű lehetne, mint amilyen ez -.
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Ez életszíndarabban szem lesz s ránk tekint,
mint szigorú bíróé, kutatón :
nem törtük ketté e szép szó szívét? ...
S ha elgondoljuk: lesz majd végitélet,
s e szóhoz igazodik j ö v ő életünk:
tüzes vasként forog az öntudatban •••
. . . De most zendülj ünnep in, oly hatangként, .
mely a toronyban napestig zenél •..
kong ... bong... a földi lármán áthatol .•.
barangol ... jár a messze-tájakon,
oly mély tájon, mint az ember szíve s ha nem kong már, mert eljött, itt az éj,
melynek csendjében minden hang csitul,
és minden zaj békévé szentesúl,
de a harang valahol lent a mélyben
zeng még tovább: asz ó m ilyen legyen! .
S legyen haranggá minden ember is,
mely kongassa e gyilkolóvilágba
mindent betöltve legdrágább szavunk:
Ember, sze r es s l, .. Szeretet. ••
SZERETET!!!
· .. De búcsuzom.Kezdődik

•..

éle t j á t é k !

S ha véget ér e suhanó darab,
s utcára mégy, halld: csillagok beszélnek.
Egy zenekar a csillagmilliárd Szférák zenéje zendül ..• Eltünődöl:
Mért nem voltál az, mit e szó jelent? ..
Harang légy most, melynek zenéje ez:
AZ IGAZ LÉT: VALÓSULT
SZERETET!
· .. Hatalmas színhái vagy te, nagy világ,
s mi emberek megannyi kis színészek ne játszuk csak, de éljük is e szót legyünk magunk is ezzé: SZERETET!

·.. S kezdúdjék most az életjáték !
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HITVESTÁRS

A BOLDOGSAGOT

KERESEM

Tudom, visz út a Boldogsághoz hozzá az útat keresem.
Időm múlik, a nap leáldoz:
ki mutat irányt, jaj, nekem?
Sötét van, - közel éjtszakához 6, kegyelem! Jaj, kegyelem!
A szívem fáj •.. folyton kiáltoz ••.
s a Boldogságot nem lelem.

TESTVÉRLELKEK

TALALKOZAsA

Nyüzsgő nép közt bolyongva járok,
s mikéntha látnék boldog álmot:
felvillan ott egy arc, - vonása:
lelki valómnak tiszta mása.
Ne menj tovább! - szólítom esdve suhan a lét, közel az estje,
maradj velem, epercet áldjad:
a testvérlelket megtaláltad !...

6 ritka perc, szeni, halhatatlan,
midőn e földi rohanatban
két testvérszív egymásra téved -:
csak a test más, de egy alélek.

II

ALKONYI ALOM'
Alkonyi fényben fürdik az erdő~
harmat ezüstje pírba rezeg=« '.;,
Elhal az élet •. , Messze a lengő
lombokon édes énekesek •.
Ott, hol az alkony biboros _árnya
erdei szélen pázsitot ér : ,,'
álmom alakja kél a homályba,
karja kitárul, ajka beszél.
V ágy a szemében ... Integet. .. Arcán
pír szalad át ... A hangja remeg:
"Én vagyok. Álmod. Jöjj ide hozzám!
-Nyújtsd ide ajkad, add a kezed! •..
tt

Két karom én is esdve kitárom,
futna a lábam nyilegyenest=ede szakadék áll, szegve futásom,
téged elérnem, jaj, nem ereszt. "Hát csak a szíved nyújtsd ide által,
illan az élet, éje közel, ' .
lengve nyomomban éjszaka járdal
ésbeterít majd, árnya föd el ...
tt

- .Könnyeid égnek át a homályon,
csöndben a kebled búja remeg - Két karom esdve, vágyva kitárom közbül a mélység - nem mehetek.
S mig keseregve
sírva sziviinknek
holt-haloványan
gyásztakaróként

búg a beszédünk,
sóhaja kél:
árnyba enyészimk,
/öd be az éj.
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A SZÉP
Nem az iz szép, miért ma lángolsz, ..:
de holnap elfelejted,
. '..
mit fog valód selejti gyorsan
tniként egy kimnyű pelyhet.
~

•

0."

"Nem az iz szép, ami bút szluedbeti
_ nem hágy ha elveszíted
_ ésvissza azt sosem sovárgod,:
.mi egykor [elhevitett.

6 szép csak az, mi látva többször
még szebbé lesz, - a képe
szivedbe nő s bár múlnak évek
hevülsz mindegyre érte •
. Mert lélek él a szépbe rejtve
-is vonz, ha szép iz lelked csak egyszer lásd: sovárgsz utána,
többé el ném felejted.

ILYEN VAGY
Agyagot emelt kezed a földről,
s belőle máris'-vir-ágszái nőtt föl.
Mily szárnyatört volt a madárka!
Teráleheltél s ép a szárnya.
.

SZELLŐSrJHANT
SzelÍő suhánt egy mélyedésbe
ily hangtalan-kedves-jutárú
~gy kis virágnak seiuverése.:
mi ujjam végén rezg puhán?
6, nem! Kezed simult e kézbe simuini így más nem tud ám! ...
Ez szívünk egybemélyedése
szellő-halkan s harmat-puhán.
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LELKEM TESTVÉRKÉJE
Szólítlak : "Lelkem testvérkéje: Édes! ... ".
Kiáltom folyton a neved
az illatokhoz, hangokhoz, a fényhez ...
Érzem rámszállni lelkedet ..•
A nap múlik ... Az erdőn lassan éj lesz ...
Lángléptekkel jár fergeteg ...
Sén zengem: "Lelkem kis Testvére,
Édes! ..• " mig a hajnalpír rámnevet.

AJANDÉK VAGY
Ajándék vagy, mint fának a gyümölcse? •.
Zord éjre reggel? .• Vad viharra csend? ..
Harmat, ki az üres kelyhet betöltse? ••
"Lélek !..."
A lelkem lelkedért eseng .•.

BOHÓsAG
Szemed, ha jobban nézem: gyémánt.
Mosolyg, amihez ujjad ér,
Arcodból angyal arca néz rám,
s hangodban égi kar zenél.
Ez a szerelem szent csodája:
a megszépltő pillanat!
Te : álmaimnak égi lánya,
ki minden vagy, csak nem magad!
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TE LENG TÉL AT •••
Egy napsugár szállt át szobámon
s a homlokamra fény csapott aztán eltűnt. De, {me, látom:
amihez ért, most is ragyog.
Bontotta angyal tiszta szárnyát lelkemre száll és megpihen Aztán eltünt, de. tisztaságát
még visszaveri a szivem ...
. . . Te mentél át kicsiny szobámon :
Fényem! - sugarad. hagytad itt .•.
Atlengtél rajtam angyalszárnyon,
s még érzem szárnycsapásaid.

MINDEN FEHÉR
Soha nem volt éj ilyfehér. FeJtér fény volt a holdban.
F ekűdt falunk mély-álmodón, csillogva szűzi hóban.
Fehér szókat: "Szeretlek én ... " - fehér arcodra
sz6rtam.
Lehelted : "Minden hófehér ••• ", s én lelkedre
gondoltam.

TUDOM
Most már tudom: oltár a homlokod tövében gyertyák égnek: két szemed Jóillatot lehel tazet fogott
s szent lángra gyulladt tiszta szellemed.

IS

KI VAGY
Rajtunk áldás vagy, láthatatlanErő, ki seolgálsz száz alakban Felváltva: vígság, gond.és munka ~
imádság értünk ~ létunk nyugta S mivel mindez vagy, s sok szás minden:

seegényes hoezádszémésrímem -:
maradsz az el-nem-zengett ének:
Lélek, ki b-ennünk életté lett!

VIGASZ

6, bármi

ér a nap. alatt,
amíg te élsz: még tart a nap.
Utam bármerre is rovom,
ahol vagy'!' ott az otthonom.
Amig téged láta szemem-s
jövőm árnyát nem éresem. '.

SZép volt e nap, mert életben s halálban
ma semmi mást, csak a szépet találtam.
Akkor tűnj éltem el, ha szent izét
nem érzem többé annak, ami szép •

•.(jROK:TARTOZA$' .
T öprengek egyre s gondolatra nem jutok.

Sziuem szokatlan bú s szégyen tüzén ég olyant adtál, mit viszonozni nem tudok:
imád, munkád, és - könnyek gyöngyfüzérét.
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A TEMPLOMBAN
Ilyenkor szoktál jönni ...
Vár szent helyed.

Este lett.

Megyek. Magam nyitom meg templomod,
s szivem dobog.
Riadt szivem dobog: eljössz-e ma:
ide - haza?

6, szent

csoda! Már itt vagy s térdepelsz -

és énekelsz.
Oltár kigyúl, és róla láng, virág
fényt hint reád Szemedben könny ...
mély-hallgatag,

lezárod ajkadat

Nem bírlak nézni ...
Leroskadok.

Felbúg sóhajod •••

Szét-foszlik álmom. Nincs itt senkisem.
S úgy fáj sziveml

MIT EMBER
Azt, mit ember szűk földi létben járva,
szent hévvel ejt ki és tuivének mond t .
nemváltozó hűség harmóniája barátságé. mit kétely meg nem bont létcél, fény, gondolat melódiája magasztos kép, mit költő versbe font:
szent órában, melynek tiszta a lelke:
Benne találtam fel az égit, Benne •..

2
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EGy ARCKEPE ALA
A betegágyon ily arccal feküdtél magasságokba így nézett szemed,
sovárgva szinte : végtelenbe tűnjél -.
Egy más világ vonzotta lényedet?
Szűk volt a lét és korlátolt határa,
mely szellemünknek sokszor durva gát?
Van pillanat, hogy az gátját kiuágva
repül, repűl titkos világba át?
S van pillanat, midőn a szenvedés is
lélekvalónk röpítő szárnya lesz,
s mindaz, mi testi, róla leenyészik
és hattyúszárnyon ég felé evez?
Csodás! Mi lényünk legmélyében rejlik:
csak ritka percben adjuk önmagunk?
Tekintetünk csak ritkán hat a mennyig?
Csak szűzi vágyban? És ha meghalunk?
Ez itt valódnak legmélyebb vonása:
az Örök Szépbe vágyott szellemed Szeráfi lénynek testet öltött mása
voltál? Angyal, ki földön szenvedett?
Rakódnak arcra folyton új vonások,
és e sok új külső lét tükre csak,
de nag y ó r á n - ó lélek! - villanásod
a mélységből ősfényével kicsap.
Eszmélek már, mi e rejtélynek titka,
amint sokáig néz el: kép, szemem -:
lelkünk szemét egy új világra nyitja •••

Ó, tiszta vágy! Ó,égi szerelem!
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CSODAs É}
A szellemeknek éjszakája ez Most lelkivé válik a testi is.
Fényhíd feszül az ég és föld közöttA földi lény ilyenkor mennybe vágyik,
s a szellem mennyből földre költözik.
A szellemjárás éjszakája ez.Lélektestét a szellem áttöri
s a vágyódástól terhes légen át
holdfényesőben égből földre száll,
s sugárkarjávalérzed? - átölel.
Akik egykor a földön elszakadtak
egy pillanatra egyesülnek most •••

6, ez az éj! Oly ritka, tán egyetlen!
A természet nem ismétli csodáit.
Az élő megtalálja halottja lelkét,
s szent vágyódásban a két lényegybeforr.

NEM FOG
Nem fog engem már senki úgy szeretni,
mint Te szerettél! Jaj, e veszteség!
Hervadt tavasz illatoz életemben ...
a nyár kihalt •.• az ősznek szebb szaka
halálra vált -. Gyér fény .•• omló ködök •..
kihűlt meleg és rothadó gyümölcs a kéményben süvölt a téli szél .••

. .. S kezem nem fogja többé a kezed •..

a*
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OKOSKA
Hogy élettársam elfeküdt halottan,
űzött a kín: már nem vagyok, csak - voltam nincs több célom - erőim összetörtek örömöm bús, mert nincs ki vélem örvend magam nem bírom hordni létem terhét s nem emelhet többé 6, ha elesnék mint halott testre saskeselyűk szállnak:
prédája lettem a sok gond-madárnak.

S midőn kerestem romlásom setétben,
alig hogy vettem észre: fénybe léptem;
midőn lelkem halál után sovárgott,
nem is tudtam: van EGY, ki óvott, áldott.
Már meginogtam : végleg elmerűlök? pedig mellettem állt az Égi Küldött.
Merültem - felfogtál. Arcod hajolt rám.
6, mentő kéz! ... 6rangyalom! •.. Okoskám !
S úgy eseméltem, mint alvajáró ébred ...
Hozzám szegődve jártál három évet?
Te, Gondoskám. hiszen a tollam voltál és tanácsban okosabb sok okosnál.
Te, hallgatag, ha rám lehelt a hangod,
véltem: hallok mennyb éli bölcs harangot.
Alázatos kis szolga voltál hozzám Most eszmélek ... Bocsáss meg, hű Okoskám!
Bölcs némaság Te, bölcsebb minden seánál,
Te mintha nem is Te, hanem - 6 volnál.
6, Istenem, hogy így szövöd meg sorsunk!
Hogy adsz erőt, midőn hisszük: csak voltunk.
Jó lelket kűldue új célt adsz a létnek,
s lankadt erők viharzón visszatérnek .•.
"Leszel társam?" - Szemed lágy fényt dobott rám:
" ,Sírig ••. ' " - lehelt rám ajakad, Okoskám ...
• .. Okoskám ! Gyújtsd meg otthonomban fényed!
Te, Gyámolom, Te légy nekem az élet.
S ahogy rám nézel mostan szent-riadtan :
nézz a k kor is, a végső pillanatban,
20

midőn testem a pornak meg kell adnom ...
majd ak kor is ... Főm most öledbe hajtom ...
Szemed fényét, Őrangyalom, te szórd rám!
S karod helyezzen nyugodni, O kos kám !...

RÖPKE JELLEMZÉS
Ő már ilyen! -: sokakért hordoz gondot Világos értelem amit kimondott A betűit olvashatón kiírja Magához vonja azt, akit lát sírvaUnokái neki fénylő reménység Vigyázz: övéi a jót el ne vétsék Rendérzékét mutatják a fiókok Tisztára mossa, ahol lát szeme foltot Bevégez mindent. Pontos. Akkurátus.
A jellemzett nem én vagyok -:
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Ő, Már

tus.

Ö - OTTHON - CSALÁD

-GYERMEKEK

OTTHONUNK

BEjARATA

FELETT

URUNK!
E ház, s ki benne él : tiéd!
Minket szived jósága véd Hulljon ránk szemed fénye!
S alátekintve mindenütt
láthass nagy, tiszta, szent derűt
az itt lakók szívébe'.
Vendég nyitja meg ajtaját?
Te jőjj vele, a Hű Barát,
s együttlétünk megáldjad !
Add meg minden nap kenyerünk,
adj gyógyírt hogyha szenvedünk,
s vigaszt ha ránk bú árad.
Ne hagyd felednünk el soha:
elomlik ház, s test sátora ~
vésd ezt szivűnkbe mélyen!
S ha véget ér e földi lét :
léphessűnk boldogan ELÉD,
s élhessünk Nálad, fényben.

VELÜNK LAKIK A BÉKE
Ég-küldötte lakik velünk: a B é k e,
Tiszteled-é? Hozzánk csak akkor lépj be!
Szeretsz minket, vendégünk? Kérve-kérlek:
örök lakónk: a BÉKÉT, ó, ne sértsd meg!

A LÉPCSŐKÖN

ARANY

SUGAR

A lépcsőkön arany sugár csorog E házban lakni boldogan fogok.
S egy dal lendül fel s szárnyal egyre bennem:
meghalt a Gond - boldogság énekelnem.

ESTÉNK FALUN
Alkonyi árnyak járnak halkul a földi hang suhognak angyalszárnyak Elhal az estharang •
Éj száll alá falunkra szivünkből száll fohász Őrangyal áll kapunkba Nyugalmunk oly Csodás.
A feszület tekint le
fehér falról reánk Ahitat kél szivünkben Még egy jÓÉjT SZAKAT

!

... Falunkat Isten őrzi Nem fél itt senkisemSzivunk az Istent érziA ház békén pihen.

TEMPLOM LESZ A SZOBANK
Mikor eljön az este
templom lesz a szobánk halk áhitatot tartunk asztalon bibliánk.
Gyermekként állva körbe
szemünk megfényesül
és zsoltárt énekelve
sziviink megédesül.
Asztalfőn érez szívünk
Téged, ó jézusunk!
És mélyen meghatódva
csöndben imádkozunk.
Végső perc - : Eléd állunk
egy a másik után áldásodat fogadjuk Templommá lett szobánk.

ES TELEN TE
Este van. Csöndesen s némán elborongok,
s magasba szárnyaló imádságot mondok,
Gondolatom itt is ... ott is meghordozom ..•
Az életsorsokat Isten elé hozom.
És amig ezt teszem, bágyadni kezd eszem,
s gyermekként az Isten tenyerébe esem.
Jönnek. .. alakulnak bennem álomképek fohászaim bolygó ici-pici fények •••

HAJNALBAN
Hajnal ... Nézem a mély eget.
Az Isten velünk lépeget.
Testem remeg és térdre omlok fénytől sugárzik fel e homlok.
Ember vagyok én? Nem! ImádságLátom angyalhad hulló árnyát,
Látok tengert: ég-mélylő kéket ...
A Nap királyin égre lépettA nagy világ egy himnuszt harsog Elé nyitott, nagy szívet tartok.

AZ OTTHON
tró belőlem úgy lehetne,
ha elhagyom e szürke kört?
Vessem magam a dús jelenbe
s mit nyújt : élvezzem a gyönyört?
Utazzam s lássak nagy csodákat?
Fakó az otthon, színtelen?
Korlátja van ily szűk világnak,
s mi túl van rajta - végtelen?
Én a világot érzem szűknek
és végtelennek szellemem itt mérhetetlen mélybe tűnnek:
élmények, vágyak, szerelem.
Nagy a világ ? Nagyobb a szívem I
És benne annyi őstitok A titkokat vizsgálom híven,
s végükre soha nem jutok •
. . . Ki nem leli zengő magában
azt, ami benne végtelen:
hiába jár a nagy világban maga s írása fénytelen.
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OTTHON AZ EGESZ TEREMTETT

VILAG

1.
Fürödhetnék fényben, ha nincs nap sugara?
Kinek nincs otthona, mehet-é az haza?
Folyhat-é a folyam, hogyha nincsen medre?
Arany hangszál nélkül madár énekelne?
Ha nincs bátorsága, lehet ember hőssé?
Jelleg nélkül ember lehet ismerőssé?
Amint a sugárnak van egy fényforrása s folyam a vizének medrét mélyre ássa s rigó, fülemile harsány dallá leszen,
ahogyan van egyik és van másik kezem ahogy kicsinyt s nagyot pontosan figyeltem -:
látom, a világnak minden dolga rendben.
Minden a helyén van. S folyam, madár tudja:
merre kell haladni célja felé, futva.
Ha nézem az embert s hogy miket hoz létre,
s mint ragyog elméje a Nagy Mindenségbenhogyha nézek alá ... körém ... s a magasba:
a tudatom kigyúl, és e pillanatban
ámulat s csodálat tölti be szivemet,
s elfog a LÉT iránt mélységes tisztelet.

II.
S ne csak magad köré -

tekints kissé följebb,
s magadat egy újabb tisztelettel töltsd meg.
Ember, ki parány vagy órjás mindenségben:
nézzél önmagadba, szellemedbe mélyen!
Időileg mérve s ítélve meg létem:
csak szappanbuborék ... szétpattan a légben •..
olyan kicsiny-parány, hogy az mérhetetlen -.
De benső világod csodás-véghetetlen -.
S ha hozzá gondolod, hogya világűrben
csillagok ezerszám kerengnek deriüten,
derülten és rendben ... s benned szellem-mélység mindezt átgondolva bennem semmi kétség:
vannak belső s külső létteremtő erők,
s leomlasz a LÉTet teremtő NAGY előtt.

111.
Míg ezeket mondtam, egységbe olvadott
ég, föld, ember, lég, s most mélyen elhallgatok.
Leomlok Teremtőnk iránt tisztelettel,
hogy oly parány s mégis óriás az ember,
hogy lett s ilyenné lett a teremtett világ ily megszentelt OTTHON.
Mondok próféciát:
szellemi áramlat -, nagy s titkos sejtelem
vonul át az Időn s az Emberszellemen :
hogy egy alig-sejtett, egy új világ készül,
melyben az Igéret valóvá egészül,
s eljön az a korszak - s talán máris derül -,
hogy a teremtésre (Jrök Béke terül.

KERESZTELÉSKOR
Kihez hasonlít e gyermek? - állunk mellette, kérdveNézzük apját, anyját ... egymást ... és nézünk e kis
lényre A szeme vajon milyen lesz? -: kék ég?, buza virága?
vagy sötétlő, mint nyári est hosszú pillájú árnya?
És milyen lesz a kis szive? •• Mi lesz a legfóöb kincse? ..
A SZERETET?
1 ... S elméjében szent égi szikra
nincs-e?
De e sok-sok kérdés elid • .. Ajkunk ijedten hallgat. ..
Lelkünkben Isten szólal meg, és intelmeket hallat -:
"Hogy MOST milyen? Milyen LEGYEN 1"
Feladatul derül fel:
"Milyen LEGYEN Ill" - zenél bennünk. Ég
kérdésének tűn fel.
"MILYEN
LEGYEN I II" - zenél e ssá, száll mint
fínom lehellet Angyalseregnek szárnya zúg? .• Magasságból felelnek:
"Az Alkotó teremté ő t - teremté ő t képéreMilyen legyen? Isten mása - Isten éljen szívébenKrisztust fogadja magába: legyen az 6 neveltje A lét nehéz, uészes, borús - gyermekünk 6 nevelje Az Isten Lelke töltse be, hogy lelki szeme lássa:
a Földről Égre törni fel: ez ember hivatása •.. "

3°

EGY SAJKA RING
Zengett az Ég, - küldött aranyesőt
és fánk tövében édes rózsa nőtt.
Két rózsaág: olyan a két karod •.•
életkert szépe - árad illatod.
Szemedben két parányi könny remeg:
kék medencében ringó tengerek.
Hajnalodik. •. Gügyögsz? •• Hangod csodás •.•
bűvös fülem ile-csattogás !...
A kűldetésed titkát keresem Kis sajka ring véget len tengeren.

IGY LATJA A GYEREK
Az orgona virágzik Hogy' ontja illatátA fán mókus cikázik Fű rezgő hangot ád,
Királyi öltönyében
pompázik liliom János-bogár az éjben
lámpát gyújt - abbizony,
Arany, szárnyas legények
- mint sok kicsiny gyerek virágba bújnak •.. : méhek méztóban jürdenek.
Szemlélődöm. Szememben
kép végtelen sora.
Mély dalra zendül bennem:
mennyi-sok csoda! •••

o,

S csoda vagyok magamnak Titkán borong eszem ...
Nehéz kérdés agyamnak Elalszom csendesen.
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VÉRBEN SZIGET
Város -, kihalt utolsó emberig.
Krisztus-szobor roncsolva reszket itt.
Ott felrobbantott sebesült-vonat A pázsit vér-, velő- és húscafat Egy bombaszőnyeg ismét ránkzuhan A harctéren hol bolyg nagyobb fiam? 6, mily téboly! . .. Véres az ember-lábnyom !
Vérben: seiget ! Fogadj be kiscsaládom !
Itt még ragyog fűszőnyeges halom Pacsirták dal-imáját hallgatom Csermely vize csobog még vértelen Nyugodt a föld, mert ember nincs jelenNincs hullaszag .. , Száll illat, zeng a fény Órangyal szárnycsapását érzem én •••
Vérben: sziget ••• Szent béke ••• Isten-lábnyom Távol vihar ... Imádkozzunk, családom!
De holnap már, jaj, holnap úgy lehet:
rátörnek szigetünkre emberek,
mert nem tűrik, hogy itt még Isten él,
hogy nem csurog a fűre, vízbe vér,
hogy van még hely, hol élni enyhület
s nem öldököl a gyilkos őrület:
VILAG TÉBOLY! ... 6 jaj, hogy ezt kell látnom! •..
Csitulj te, szív! . . . Pihen riadt családom.
Csillagtávolba hullt a gondolat;
amerre járok: vér és könny fogad.
A Béke ágya ma : tengerfenék Világ szava: sátáni rút beszéd;
ember nem vadra - emberre megyeti
.
Órjítő gondok! ... Jaj ez éjjelem!
.
Yan.még remény? •• S ha van, hát hol találom?
Tépett sugár ... Örizd te, kiscsaládom!
Itt még, igen, az
és vérte~n : dal,
Együtt vagyunk
Isten békéje leng

ember még szabad,
szív, föld, gondolat.
még: gyermek, hitvesem bús szívemen -

32

s bennem - bár gyér fénnyelremény ragyog.
6rkődjetek fölöttünk, angyalok I
Ne tűnj el innen: Béke ... Isten-lábnyom I Noé bárkája: könyörögj, családoml

ÉVA-LANYOMNAK
Ahol elmégy, a fennsík rétje
leheli szét az illatát.
Szemedtől szebb az égnek kékje.
Hajnal törölte fényhaját
arcodra -. Szíved ritmusára
táncolnak fent a csillagok -.
Ha átölelsz: benned kitárja
magát a menny s én - jobb vagyok.

A VILAG VÉSZBEN
Isten Szelleme aggódón terül Az embervérrel angyalkönny vegytil.

ADAM FÖLDI ANYUKAT

KÉR

Minden kis gyermeknek nincs-e édesanyja,
aki cirógatja, aki ápolgatja,
reggel mosdatgatja, este fürösztgeti,
s ágybafekvés után meséket mond neki? ki a falatokat különösképp séesa,
édes [űszerrel, s ez: asz ere tet sójaaki égi mézzel etet kisgyereket;
s ez égi méz gyógyít: anyai
sze r e tet
Jön tűvel, cérnával, ha szakad a nadrág,
s mígösszeszerkeszti, intelmeket varr rád ...
Csudalény 1, a mását nem találod máshol -:
egy darab, szent darab mennyei világból ...

-?

. . . Addig fohászkodnak Adám s édesapja,
mig egyszer az Isten azt meg is hallgatja,
nemcsak meghallgatja, hanem meg is adja:
van Adámnak, van már anyja helyett -:- a n y j
3
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a-:

A MOLT BESZÉL
Nagyfontosba kezdek. Kezdjek? Amde hogyan?
Elmondjam, mint rohan a megduzzadt folyam,
s hol vize torlódik, benne örvény támad? ..
Láttál-e, láttál-e ilyen örvény-szájat?
Nagy száj ez. Óriás. Bekap embert, lovatMeg sem kottyan neki autó, négyes-fogats mit benyel, megfojtja -, élve ki nem adja,
a halál legmélyes mélyébe ragadja.
Van itt közöttünk
láthatatlan folyam,
Az Idő e folyam mély örvény, s azt,
Akarja? .. Len

is - ősi, örök törvény láthatatlan örvény.
és benne ezernyi
mi él, le akarja nyelni.
y eli mindazt: mi volt, van,
s lesz! •..
Feneketlen örvény, könyörtelen, heves.
De mit Idő-Örvény nyelt el bármi mélyre:
megelevenedhet, jöhet még napfényre,
ha valaki annak zajgó szélén állva
ezt mondja: "Kezemben a Szent Varázspálca!
T ámasszál fel létre tűnt múltat s életet! ... "
Ez a ~ arázspálca te vagy: EMLÉKEZET!
Adám édesapja áll a fol

y ó par ton,
Varázspálcám tartom Örvény!, add magadból ki azt: mi volt! . • • Lássuk! .••
Mint molyrágta nadrág, mért lyukas lakásunk? •.•
Mért nincs itt kerítés? .• A tető beomlott? .•
Tartó falat s szobát rommá, haj, mi bontott?
A templom ajtaja miért oly sebhelyes? ...
Mért van papírablak? S a föld itt mért veres?
Mért hívjuk azokat amott rom s z o b á k nak?
S törmelékei közt mért vad a k tanyáznak?
•.
Vadak?! ••• Elhibáztam! •.• Patkányok, egerek,
(és néha. vadakhoz hasonló emberek .•. ) •
Hová lettek kűnt a kertűnk gyümölcsfái?
T án nagy vihar volt és nem tudtak megállni? •••
Ki hasította fel kert földjét hosszában? .••
Beléje férhetnénk akár huszonhárman! ... "

s ezt mondja: "Kezemben
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S megállnak ők hárman Időfolyam-parton ...
"Kezemben - szól apja - Varázsbotom tartom!"
És az idézett Múlt megjelen selmondja:
"Ádám, itt feküdtél, mikor hullt a bomba ...
Dörejek döbögtek, lángok [elliiueltek,
s dörejek és lángok csak halált leheltek Fal omlott - Ablakfa kihullt a helyéből-A föld is megrendült - Víz tört fel a mélyből Vakolatok hulltak - Majd porfelhő támad .•.
mellre ül ... fojtogat ... Jaj a kis Ádámnak! •••
Ám apja ragadja, viszi a romházból - Mily rémes éjszaka! ..• Fent a hold világol? ••
Világoina - nem tud. Por tolul eléje,
lámpása halovány, bús a szeme fénye
és nézi: az apa Ádámmal mint rohan •.•
a sok nép az utcán vadul futó folyam.
Holt ember fekszik ott ... Körülte tört ágak •••
Füstös s portál lepett orcája Ádámnak Hogy' lángol az ég most! ... Lövedékek gyúlnak A kerítés szétdől -.
a kertbe futnak,
közepén óvóhely, - ennek mélyén sokan •••
akna hull ... a szele fölöttük átrohan s amíg fönt zúg a szél s lángolnak a tájak,
s dörejek dördülnek -: védik angyalszárnyak
őket föld sziuében, s énekelnek -. Hallgat,
bár szorongnak, lelkük megnyugszik a dalba' s mire óra múltán elbágyad az ének:
elviharzott a harc •.. Fent nagy csendesség lett ••. "

o«

••. Fáradtak a szavak ... A képek fakulnak •••
Felidézni soká nem jó fájó múltat •..
Varázsbot! - pihenj el! .•• Múlt! - hullj az
örvénybe! •..
FELEDÉS őrkődjék fölötted a mélybe' !...
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ÚJRA MEGHITT

OTTHONBAN

Hát hazatértem a számüzetésből. Messze a csónak.
Fáj ez a szív és könnyes eszem. .. Van otthonom I •..
OTTHONIll
Zord emlék, ami volt. Elmúlt. .. S hogy végre leűlnék :
reszket a térdem, inam ... szobafal I . .. S hogy
reszket e sziv is I (A Sors gyakran durva kezekkel tépte a húrjait ..• ) - •
. . . Csendes Alázat vár s Nyugalom: két angyali küldött.
Nagy birodalmakban nincs oly szép békeadó kedv,
mint itt. A paloták aranyát mosolyogva tekintem.
Vendég nem jön: fél a baráttól. Csend birodalma
otthonom ...
••• Asztalom,

itt vagy?

.. Írhatok ismét? .. Toll
a kezemben I •..
Elgondolkodom •.. A kezem hány csuda-asztalon írt már I
Mert kiteríteni papíromat és ezen írni akadt hely
mindig. Néha fatörzs .•• meg pázsit ... szikla peremje.
S víz partját övező kőfal - zord télbe' - figyelted:
írtam a verseim én e fagyott ujjal, dideregve,
rajtad I - S most itt igazi asztalom I . .. Ömlik
<,
a könnyem.
Rajzik a gondolat. Eszmék fellege úszik a légben.
S mint amikor reng a föld s színén tántorog hegy s völgy:
titkos erő mozdul meg bennem, s indulat érik végre kitör s szabadon felszárnyal ritka ütemben •..
• •. Ujra kigyúlok. Szellemidézés ihlete száll meg.
Rezdül rejtelmes zeneszerszám titkon a mélyben :
Költészet: lantom I ... menekülni az árnyakat érzem.
Lát á s képei jönnek elémbe a hajnali ködből
s ebben Szellemek égi alakjai fénybe' lobognak.
Íréasztalom ihletadó kebelén zokogok fel:
színekopott vén ...
Rím hada imbolyog íme előttem.
Némelyik énekel. Egybefonódnak a z ok •.. Mutogatják
szívük, az édest. .. Ujabb rímcsapatok közelednek
s zengő himnusszá finomulva magasba lebegnek ••.

Meghat e dallam •..

Szép rím, ritmusok árja zubog
rámRímek? -:
lángbojtok dalolászva, csapongva vidáman.
Nagysúlyú gondokkal jön amaz, tompa harangként.
Hallgatom hangját -. S fáj ez az asztal ...
e kara-vénség,
Fáj ez a lét. Fáj emberi sorsom, földi humánum-

Megriodok -.

S a búm halk hexameterbe' zokog fel ...
Zengj csak bombaszilánkos, sérült, színehagyott vén! •••
. . • Agg szivem átforrósul. Dallamok árja buzog fel.
Éj, nap, csillagok, égi sugár, rím - s mind, ami bennem
él s körülöttem: hexameterbe' jajongja el azt, mi
fáj -, és hexameterbe kacagja be azt, minek ujjong
lényem. A Lét is : minden hexameterbe' zenél ... 6...
. • . Dörg. Zivatar közeleg ... Szele seáguld furcsa
ütemben:
- még soha illyent! - daktiluszokban táncol a légben.
Lám, rohamoz fel porszekerében ! Fénynyoma villog •••
Ritkasokágú villámustora ég a kezében
és ez is - úgy hallom, hogy - pattog daktiluszokban.
Dörren a felleg. Zápora hull. Züg fák koronája -:
minden e ritmus ősi zenéjét lükteti folyton.
Büszke világunk életerét kitapintva is, ez szél.
Földünk tengelye, [orgva, e dallam árjait önti.
6, a Teremtő, úgy lehet, az ütemére teremté
ezt a világot. Daktiluszokban, hexameterben
zeng zivatar, zúg lég, forg föld, és harsog a lantom ••.

Hű ebem, otthonom, zúgó áradat, asztalom, égbolt,
bús temetői sírok, hős bajnoktársaim, - íme:
hexameterbe' köszöntlek! ...

S majd ha az életem elhal,
azt hiszem: a szavam, ígém ajkamon, és a szivem is
daktílusz-ütemekbe' zenél és - csendesül holtra és ekkor beleolvad az isteni lét ütemének
villámszárnyakat öltő forgatagába •..
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GONDOL] REÁM
-

Adám fiamnak -

Reám ne akkor gondolj,
ha mondják rólad: Nagyszerű ember!
De majd ha félreértenek
s hamis vádforgatag zúg ellened s mégis magasra tartod tiszta homlokod,
mert rajta magas elhivatásed tudata,
amit meglátni nem tud testi szem - :
akkor gondolj reám
Szép otthonod, s télben meleg szobád lesz?
Ülhetsz karosszék puha pamlagán?
Ne ilyenkor idézzél engemet! Metsző hidegben inkább, mint mikor
kórházba mentünk ... Süvöltött a szél -,
viharostorral vagdosott szemünkbe
s dermedt arcunkra könnyünk rájagyott,
és mentünk. .. V árt egy nagy s kedves beteg, vittünk termoszban néki meleg ételt ... Hideg szelekben gondolj majd reám:
öröm szenvedniink azokért,
akik meleg szivekre várnak ••.
Ha ünnepelnek lelkes, jó barátok:
hálásan vedd, hogy van, aki megért.
Mégse ilyenkor idézz engemet!
De ha elhagytak, mert más, új utakra tértél -,
mert nem egy-két kivételest akarsz ölelni nagy szivedre,
de minden szenvedőt és elnyomottat,
s ha számkivetve önmagadban élsz,
s vágyódni fogsz egy igaz barát után,
aki megért -: gondolj ilyenkor arra,
ki sokszor elhagyatva hordta kinjait,
s jó gyermekként hűen fogtad kezét,
szemébe néztél mig könny gyűlt szemedbe,
s a szemed, kezed enyhület volt neki - :
nagy magányodban gondolj énreám,
s ilyenkor - érezd - fogom a kezed,
lényünk egymásba mélyed - nem vagy egyedül!

S ha vinne tán mag asi atr a utadtapsorkán közt taszítna rá dicsőség Hordtál alázatosan szenvedést? a "sikert" hordozd alázatosabb an.
Oromra érsz? Hajtsd meg fejed s idézd
any á d s apád emlékét kegyelettel:
legyél alázatos!
S ha esténként előtted lesz a k ö n y v,
melyre naponként buzgón ráhajolva
nyertük Örök Életnek szellemét
- s hisszük: a k ö n y v minket sírig kisér! s ha Bach, Beethoven, Schubert hangjai
emelik magasságba lelkedet
s lerázza ez magáról föld porát,
s oly tiszta lesz, hogy tisztább nem lehet:
gondolj ilyenkor reánk ! -:
any á d r a és apádra! ...

6, NEM NÉZ VISSZA
6, nem néz vissza Most perdült ki akiskapun,
siet, mert Őt a munka várjaMár nem miénk!
.
Szegény teremtés!
Hogy' rohan előre,
oda, hol Őt a gépek várják,
vásárlók, polcok, tégelyek Már nem miénk!
Már nem miénk,
pedig még itt van,
itt a kicsiny utcánkban! ...
Pedig hogy hintem csókom utána,
nem egyet - százat is Galambsereg nem rebbenhet fel ilyen nagy csoportban,
sas nem szállhat előre sebesebben,
mint gondolataim rajzanak utána -
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Egyik csókom fülecskéjét illeti,
a másik meg kezecskéjét keresi,
a harmadik a homlokára áldón ereszkedik:
az Isten óvjon, Kedves!
Ajkára meg egy negyedik:
Szeresd családod! Szeressél minket f ...
De Ő mindebből semmit sem vesz észre -,
nem érzi utána kűldiitt csókjaim Lehullanak szegénykék Vonaglanak az út porában ...
egymás után lehullanak
mint szíven lőtt sok-sok kicsiny madárka ...
Ilyen sziven lőtt parányi madárka
az én szivem is,
mert nem néz vissza Ő ...
Miért is nem néz?
Hisz' sírva állok itt akiskapunkban támaszkodom a búterhelt ajtónak ...
.. . Milyen sokan néznek ma éppen úgy, mint én,
egy drága lény után,
és kiildenek csókot, áldó imát de Ő K nem néznek vissza!
Nem néznek vissza! ...
. . . Mintha világok omlanának össze! Lázong a sziv és kéri szent jussát,
és fellebbez az Éghez:
Isten! Teremts hát rendet!
6, add, hogy ŐK - ŐK visszanézzenek !

ELBÚCSÚZUNK
-

A LÉBÉNYI-TÓTÓL

Emese unokámmal -

Időm lejárt. Eljött a búcsúóra Gyerünk, Emesém, még egyszer le a tóra.
Csendes sugárzás várt itt reggelente,
s bíbor ruhát szőtt ránk a naplemente
(- fukar az ember -, bőségébó1 se adna. . . -).
Jer unokám, búcsűzni le a partra! ... Hát itt vagyunk. A fák - hallod? - köszönnek:
"Kis túndériink l - szép üdvözletilnk Önnek / ... "
Zeng falevél. Szól szája biikkiis ágnak:
"E köszöntésünk - öreg nagyapának !..."
S hogy' ringse, te tó / ... Rezdültök parti lombok ...
Felsúgárzik alattatok e homlok ...
Öreg lennék? .. Mosolygok ... Azt
mondtátok? ..
Hm. .. T ó tükrében síma arcra látok ...
Jer, Emesém! Nézzünk e fényre, árnyra ...
6, mennyi szép! ... Mintha: mi fáj, se fájna ...
erdőnk mélyén gyógyító csend merengne,
s békéjének ezüstből volna nyelve ...
A naptól van, vagy mosolyodtol, Édes,
hogy most a tá, a föld, s ég arca fényes?
A nádas zsong. Zöld pillangók lebegnek Mily gyöngéd szél! ... vagy rám ezt te lehelted? ...
Rig6füttyök berek mélyére hívnak Tavon úszó fehér foltok uakitnak S e sötét pont ... Fent ... Iszonyú magasban! A tükörkép villant ja : légben sas van ...
Nézd: játszanak amott a [űsti fecskékröpke szárnyuk súrolja a vizecskét Víz peremén a part dús lombja látszik szitakötők kék villáma cikázik s a z úgy lebeg, mint egy ős-helikopter - lebegni légben! - tudományát lopd el! . . . Napfényből hullnak garmadával gyöngyökirígykedőn kacagják a göröngyök -.
Milyen derült, meghitt ••• hogy' zsong a tájék Emesémmel tündérországban járnék? !? ...
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... 6, szép e táj. Ifjú ... Még nem öregszik.
A napsugár vizen hiddá növekszik ...
Jaj, válnunk kell ... Könny hulldogál a tóba ...
Bókol felénk a székesegyház tornya .•.
S közelg az Est a fák közt csendbe', szépen hosszú haja mint gyémántfényű ében Parti fűznek messzebbre nyúl az árnya Fátyol terül a nap-hid aranyára.
Ubul kutyánk alszik. Almában vakkant A tó szinén egy nagy hal esengve pattant Fejük a fák lehajtják - bóbiskolnak ...
Szél súgja: Alszom ... Hajnal ébreszt holnap.
Levél a fán: ezernyi alvó gyermek Békés hatalmak keblükre ölelnek -.
A lég, a táj, a tó vize mily tiszta! ...
A sziv is az. .. S most otthonunkba vissza!
Kong végső hang: harang. . . Csönd fent salant ...

A táj s szivem:

\

elpattant húrú lant.

EM6KE
Unokám az ő "Mózes-kosarából" hozzá szól
egy családi kérdéshez, amely akörül
forgott, hogy már nagyon kicsinnyé lett
a lakás és 6 "már nem fér el benne". Ki vagyok? .. Mi vagyok? .. !gy mondhatnám talán:
csak néhány embertől ismert emberparány.
Csudálkozva hallom - engedelmet kérek - :
hogy gondot okozok én, az emberféreg:
nag y lakás kell - mondják -, én itt el nem férek ...
. . . Amit én mos t látok, minden olyan csodás a két testvérkém is ••. nekem ... két ó r i á s !
A szoba, hol alszom édes anya-karon:
nekem egész ország, egy nagy birodalom.
Kicsiny ez a lakás? Palotának látom
ebben - ahol élek - a MÓZES-KOSÁRBAN.
Boldog élet, ugy-e, kis helyen is lehet?
Csupán egy legyen nagy: szeretet ... SZERETET
...
. .. MÓZES-KOSARAMBÓL
én, a kicsiny dőre,
persze hogy nem tudok látni a jövőbe Nem-zavart-boldogan
élek egyelőre ...
Ez az els ő versem.

Én:
Kutas Emőke
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MÉLY NYUGALMÚ EST
Piros szárnnyal beborit az Alkony mély ölemben unokámat tartom Zizzen a fű, bólogatnak lombok -'Merengnek mélylélegzetű dombok Gondjaimat - madarak csapatját halkult csendek álomba ragadják.
Alvó cinkék bágyadt hangot ejtnek Végtelenbe nyúl árnya az estnek Kis s nagy zajok a légben megállnak Az égbolton csillagfények járnak Kelyhét virág erősebben zárja Hömpölyög ránk a csend óceánja,
s a Mindenség karjaiban fekve
olvadunk a mély nyugalmú estbe.

NAGY ALDAs
Nagy Aldás ballag át a kis szobánki ránk tekint, elámul a csodán Ily tel jes békesség! - ez hogy lehet?
A "NEM-ELÉG"
itt holtra vált beteg.
Hozzánk édes vendégek jöttek el:
Megnyugvás, Béke - sziviik ránk lehel ...
Ugye, szép kép? - Ez a szoba: terem,
ahol a LATHATATLAN
megjelen
s megáld minket ... áld hívő életet ...
. . . Halkan dúdoltam ezt az éneket.
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6SZIESTÉK
-

családi körben -

Nehéz ólomszárnyon hull alá a Reggelházunkba ütközik, ködcsomókat ejt el.
Jön már a Nappal is, elbolyong a ködbe',
esőt locsol széjjel, faágakat tör le.
Botorkál az Este, mint roskatag vándor,
egyszer csak megbotol, pocsolyába gázol
s óriás testével rázuhan a földre Az Éj is itt van már, ordít mint egy őrült Az egész természet hirtelen megőszült.
Nem ismerek rád, 6sz 1- Hol arany hajnalod,
szép ezüst reggeled, sugaras nappalod?
Hova lett smaragdos bársony fűszőnyeged,
lengő ökörnyálad, sugárzó mély eged?
Bíbor alkonyszárnyad, mondd, hová rejtetted?
Éji csillagaid hamuvá égetted?
Visszhangod mért nem jár szőlőhegyek felett?
Mért dobtad el díszed? Mért öltöztél rongyba? ..
Hol a szelídséged? Mért lettél goromba?
Békés sziget nő ki esőverte árból Maradt egy mécses itt eltűnt arany lángból Lélegzik egy hajlék puszta kietlenben Lüktet még meleg szív kihűlő vén testben Cseng még egy szelíd hang a lármás határban:
OTTHONUNK
1 ... Mellette mintha angyal állna,
s fölötte égi szárny őrkődve lebegne ...
Bár lenne sok ilyen otthon evilágba' :
békeseiget . . . mécs ... szív. . . illatozó hála!
Látogatónk jön most - pedig itt volt nemrég.
Mint örülünk neki I - mindennapos vendég.
Instáljuk: Huzódj csak kályhánkhoz közelebb s simitsd a szivünkre enyhítő kezedet 1 ...
Beszélj 1 ... Minden szavad rendkívülit láttat Illesztesz lelkünkre messzevivő szárnyat Mély s titkos erőknek fuvalma jön veled:
Jer, bűvös KÉPZELET
1- te varázsló szellemI ...
Én idézlek téged? .. Te ígézel engem?
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Dőlj roppant erőddel szobánk négy falának!
.
Taszítsd kissé kűljebb - végetlen határnak!
.
Hisz' tudod, ha te jössz - magad is jól látod csak úgy tolonganak hozzánk a barátok;
tenyeredre veszed s ide hozod őket:
messze k ü l-országban és közel levőket ...
. . . Künn: lucsok, özönvíz, szelek, komor ködök S otthonunk? ... KÉPZELET,fényeddel
átszövöd ...

Elbágyadsz, KÉPZELET
... Elmosódol, Emlék ...
Messze megy, mi itt volt, s ami volt, lesz nem-lét.
Ragyogó szép terem volt a kicsiny szobánk? ..
Közeledel jövőnk? . . . Ne legyél mostohánk! ...
Az ablakainkat ködök s esők verték? ...
S kezed rombolt, ó Ősz? ... Mi magunkba térünk,
s hálafohászunk kél: csoda, hogy még élünk ...
••. Halott lett a Reggel, a Nappal, az Estetetemként terül el mindegyikük teste.
Az Éj úgy orditoz, mint tébolyult lantos.
Az Ég fellegekbó1 özönvizet csapdos.
Nem nyitja ki a menny csillagszempilláitA nagy sötétségben több mécs is világít:
szíveink! - Hajlékunk imádságtói hangos.
Tücsök zendít dalra ... "Cirip ... cirip ... tt

-

versel.
"Cirip ... " ...

S most elküldöm őt Hozzád. e verssei.

A KOMP ON
-

elbúcsúzóban -

Bevégzem írásom, indulok egy kompon.
Víz zubog alattam. Vlök elborongán.
Ködök vesznek körül. Morajlások búgnak Titokzatos erők mind előbbre húznak.
Varázspálcám eltört, múltat nem idézek Messze mered a part, - vissza alig nézekMindenró7, amim volt, lassanként leválok el-elmaradoznak eddig ismert tájak.
Nézek csak előre. A túl par t nak
tartokTitok, mikor érem el a túl s ó partotE földi kompommal azt tán el sem érem 6, hatalmas folyam: Idő! - zúgsz a mélyben hullámaid engem jó távolra vittek húz az örvény tölcsér, de még vissza intek Te néhány kedves arc, előlem ne tűnj még Maradj, s hadd nézzelek, míg mélybe merülnék! .••
Hiszem, hogy egy szent kéz azt, ami c s a k föl d i
bennem, kirostálja és a m ott a n köt ki
azzal, mit belőlem kegyesen kimentett ...
6, mikor látom már fényleni a mennyet?

Bevégzem írásom rozzant életkompon Elfut kim ért időm...
elborongón .
Várok amig engem aNagy Örvény elnyel
.
Varázsbotom eltört - Darabjait tedd el,
Fiam, s ha nagyra nősz, illesztgesd majd össze idézz vele - és lesz közellé a messze,
jelenné a rég-múlt -.

tns«

AtolIam

eldobom ...

Megyek nagy homálynak ...
Húnyom szempillámat ...
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Ö-BETEGÁGYAK

MÉG MINDIG KETTEN
Időm elszárnyalt - múlttá lettem ...
Elbóbiskolok tehetetlen ...
Minden misztikus - lehetetlen.
Volt, mit akartam: mérhetetlen s a munkám torzó, érthetetlen.
Szivem fájdalma véghetetlen.
Sors ellen voltam védhetetlen agyag az ember m é 1y kez e k ben,
alakulgatva, végezetlen.
Szikra ... hamuban ... életestben :
hunyorgok, fényem félve reppen .
Kioldódik testből a szellem? !? .
. .. Szendergek ... Érzem: ülsz mellettem
csillagtól fényes életestben ...
s boldog vagyok: még mindig ket ten.

KÖNNYEK

NYOMAN

- amikor az orvos közölte: a betegnek
a szemészeti klinikán kell maradnia. -

Ó, e közlés villámló förgeteg!
.
Szemembe vág óriás könnyeket
.
Ahol járok: könnyesőm-vert kiivek ...
Nagy bánatomhoz iromba szövegKisérőim: kis búk-ból nagy sereg,
s a számuk nő, ahogy tovább megyek ..•
Mitévő legyek? .. Ezt teszem talán:
megyek vissza a könnyeim nyomán.

SZEMED VAGYOK

'

Szemed vagyok, egy kissé füled is gondjaidat hordozgatom helyetted szívembe vándorol be sziued is a lényedet énembe belehelted.
4*

SI

A SZEMGOLY6
Te csepp golyó. emberlényünk csodája.
ki a fényt. szlrü, alakot felveszed:
hemzseg benned felszívott képek árja.
mit létre szült ellenszenv ..• szeretet .••
Csak csepp golyó? .. Képtár vagy. kincses bánya ...
Forgatsz csillagtól tündöklő eget Benned magát az istenség kitárja Fölötted a Lét-teremtő lebeg -.
Millió kép egy cseppnyi szemgolyóban Ö hogy ilyen remekmű-Alkotónk van!

ESTI6RABAN
-

a fekvőhelyem melletti könyvespolc alatt -

Megérkezett és falhoz verve szöggel az öröm lángja bennem fel s le szökdel.
A polcon lámpa, - képek rajta s könyvek.
Nézek rájuk. Gyűlnek szemembe könnyek.
Csengnek szivembeti apró. röpke versek
s bohóságokról furcsán énekelnek ...
A barátok tőlem hát elmaradtak tüzük lohad. hűségűk lángja lankad?
és bennem is elülnek már a vágyak?
Mind ritkábbasi s egyensúlyt vesztve szállnak?
Díszük vesztik a szép királyi termek?
Homály borong bennük s holttá vált tervek?
Köröm a Sors egyre szűkebbre vonja Világom: e polc a szoba-sarokba', Hát jól van igy ... Magány
Saméla
körülölel elalvó múltak csendje .

estbe'

Felpillantok - : képeken tűnt barátok!
Nézek a rezgő lámpafényben rátok ...
Kioltom lámpám. Fekszem méla csöndben •..
lelkem úszik zsongó. ezüstös kiidben.
'

SZENVEDÉS
Ó, ez a nap! Seb, por, hamú vagyok a nyelvem béna kő, ajkam dadog a szemeim: nagy, könny termő kutakkörül : poklokra vivő mély utak -.
Ó, perelő, - ó, lázongó szavak! ...
. .. Ma egész nap szenvedni láttalak.

KEGYETLEN

SZ6

Az orvos jött, egy szót kiejtett - mily komo ran ejtette ki! Kegyetlen szó! Ki bírja terhed?
Én nem, - erőm csak emberi.
A hallatodra elhűl vérem,
a mellem fáj, ajkam dadog,
dúlt bensőmet egy sebnek érzem,
s csodálkozom, hogy még vagyok.
Ilyent érez a rét virága,
ha holtra perzseli a nap ilyent érez a tölgy, ha rája
erdőírtó fejszéje csap ilyent érezne fönt az égbolt,
ha tudná: eltűn csillaga,
s árnyékba hal, mi rajta fény volt mindent elnyel az éjszaka.
Kegyetlen szó! S a sziuem hordja? !...
Mily szörnyű tudnom : mit jelent - :
Jő a Halál és letarolja
a várt jövőt s a szép jelent.
Fordulna bár e szónak éle
én ellenem - nem ellened s a Végzet téged megkimélne
és zúzna össze engemet!
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CSAK ANNYIT LATSZ
Csak annyit látsz, amennyit látni elbírsz a többi: istenkéz-takarta titok Lehet-é bú s öröm itt mérhetetlen?
Ki meri mondni: többet is bírok? Ne háborogj! Ne vágyj te többet tudni!
Szűk ez a lét, s lásd, határa van Húnyó csillag a boldogság -. E földön
minden mulandá, s nem határtalan.

ABÚ VAGYOK
Óránként gyenge neszre ébredek Egy nő virraszt, kezében mécs remeg Szemét kristály borítja el: a könny;
tavában tört virág: a holt öröm.
"Ki vagy? .. Az éj sötét ... Nem lát
szemem .•. "
" "A Bú vagyok! ... " "-, szól sírva hitvesem.

MENNYBE KtV ANKOZÓ MELLETT
Rejtelmes csendek gyűlnek össze benned szálldos hervadtvirágú illatod érzem: egy más világ rétjét leheled Veled a földről égnek szárnyalok.
Míg por-részed múlásra halk ul,
omolnak benned örök-távlatok,
s valómat, me ly szent kínra jajdul :
tűnő lényeddel áthatod.
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SZENT HAZUGSAG
"Két orvos mondta: túl vagy a veszélyen .:»
" "Az orvosok? Mily jók! Hálás leszek.
Megcsókolom kezük holnap ... " " - Ma kérdem
az orvosoktól: Jaj, hol a beteg? ..
Koporsójához jöjjetek - tetemre!
Sok áltatástok szégyen. S vád marad ...
Hazudtatok ... Ő hallgatta merengve és hitt a szónak ... Bennem zord harag.
A hazug szó: vád, orvos, a szivednek tőrként merül fájó szivembe is.
Hazudtunk mind a fáradt nagybetegnek szó és mosoly hamis volt, ó, hamis.
Hiszen tudtuk: csupán pár nap - tán óra,
s a drága élő már szánandó holt Ím, elmaradt, mit ígért, hálacsókja igaznak lenni sziviink gyáva volt.
Miért biztatni azt, ki menthetetlen? ..
sugárzó arccal fogni a kezét! .•.
Miért hazudni haldokló betegnek
mikor tudjuk, hogy megszakad e lét?
Mosolygtatok? ... Jaj, sírni kellett volna!
Hogy tudtál lenni, sok szem: könny telen? •..
Sok arc: derült? .. Hallgattok most ... Zokogva
én meg e holt főt szánva ölelem.
Hazudni így - és élni ... enni ... járni ..• !
hogy tudsz te, orvos? .. Vannak álmaid? ...
S ha vannak, nem látod rád visszaszállni
bennük holtak gyötrelmes vádjait?
Hozzányúlni a léthez s a nem-léthez:
Isten hatalma -. Ezt ki bírja el?
S mert ember vagy és így gyakorta tévedsz,
botlásaidért a lelked mint felel?
De e szó: "Meghalsz!

... " -

Montblanc-súly
szivünknek,
s ez : "Élni fogsz ... " - halót mosolyra bír ...
Titkold el hát előlünk végzetünket!
Szent áltatásod nékünk drága íro

55

Végórádon reád is ez vár, orvos te sem bírod: halállal szembe nézz,
s áltatnak, hogy viselni tudd a sorsod Nem látni véget: égi rendelés! ...
. . . Ezért maradt el, Édes, hálacsókod (- harag csituljon s szűnjön meg a vád! -)
Nem gyötrődtél. Mindvégig csak mosolygott
arcod ... Dicsőült Lény, jóéjtszakát!
.
Utad kigyult angyalszivek mutassák!
.
Mily szép hajnalban fekszel Szép Halott! ...
Szent vagy halált megszépítő hazugság S, Lélek, most lelki csókjaid adod ...

HALALAKOR
Ledőlt az oltár - lángja egyre ég!
A rózsatő holt - él virága még!
Néma az ajk - de hallga I - hangja száll!
Van elmúlás, de nincs, ó, nincs halál!

MILY SZÉpALOMI.

..

Mi ez? .. Halál? .. NemI Csak álom.
Ébredésed egyre várom.
Porló kéz ez lét határán? ..
Holdfényt vető fehér márvány.
Néma ajk ez? ... Nem! ...
Oly édes és oly beszédes I

Oly édes!

Mint a köd egy rózsakertet :
csak gyász köde föd be, ellep -,
de ez nem más: komor fátyol,
mely szétfoszlik önmagától ...
Visszafolyjatok hát könnyek! ...
Nem halál ez -: álom ... könnyed ...
Koporsódra hullnak rózsák ...
Nem hal meg a Szépség, Jóság I

A SZIVEM ELVESZETT
A szívem nem találom Nem látta senkisem?
A földi s égi tájon,
jaj, hol lelem szivem?
Kerestem fönt a holdban,
ahol a fény ezüst a Nap lángjában voltam mi arany: mindenütt.
Kerestem a patakban,
mert könnyár az s jajong kórházakba szaladtam,
hol annyi seb sajog.
Barátoknál kerestem,
de nem találtam ott piciny bűvös kezekben,
hol egykor ragyogott.
Kerestem csillag-lángban virágban - harcteret eget, földet bejártam - :
a sziuem elveszett. -

... 6, sziu tragédiája! Nem szánja senkisem? ..
Ha ki tán megtalálja :
ó, hozza meg szivem!

SÓHAJFOSZLANY
Öröm voltál tegnap, bánat lettél másnap Ellobogó léted fekete sugárt ad.
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EMLÉKEK

ÚTJAN

Ahol csak voltál, mind bejárom
a sok utat, várost, mezőt - :
utánad hol maradt egy lábnyom csókemlék sűrű lomb között?
Mint őrzi kő hű lenyomatban,
mit egykoron magába zárt:
e mos t-ban, látom, itt a haj dan
érzem karod, kebled, a szád.
Csodálatos! A holdvilághól
hogy integet sugárkezed Csodálatos! A napból lángol
arcod -, virágból néz szemed Csodálatos! Harang ha kondul:
lágyhullámú hangod szava száraz levendula-csokorbul
rámcsap lényednek illata •••

-

•

. •• Szólítlak most is. Jössz-e hozzám? kilépsz-e ifjan fák közül
simítani fellángolt orcám;
mint egykor? Csókod üdvözöl?
Jöjj! - itt az erdőd. Várlak lányka.
Jöjj! - rég kiáltom szép neved.
Zeng bennünk múltak muzsikája szivem szived fölött nevet.
És várlak most is. Itt az éjjel.
Esőznek már a harmatok.
A kék égboltról tele-fénnyel
a Végtelenség ránk ragyog Illatcsodák ... Mindenki alszik ••.
óhajtják lépted kert-utak A múltból száz emlék patakzik 6, áradó emlék-kutak!

Nappalból éjbe, helyről-helyre
megyek, hol jártál: vársz reám;
mindig itt vagy te szívközelbe'
ó, légbe foszlott fényleány !
Kereslek, mig majd szellemajkunk
egymásra lelve zengve szól,
s lelkünk - amíg a mennybe tartunk az Örök Széppel egybeforr.

SZIVED RAM LEHEL
Hát éjbe hulltál szép Napom! - A fényed
nem világít nekem többé utat biztos irányt fel Égbe nem mutat Féltő szived, szereteted mivé lett? !
Magamra hagytál. Éjszaka az élet.
Vakká sírt két szemem vakon kutat Ha itt lennél, látnál két telt kutat -.
Csak szenvedek - magányt, kint, bút, sötétet.
Botorkálok, hol együtt jártunk, árván -.
El-elborongok életem magányán neved kiáltom - senki nem felel.
És hirtelen: a kezem mintha fognád s én meghatódom - könnyem árja foly rád,
s mély lélegzettel szived rám lehel.

MIÉR TEK
A MIÉRTEK
mögött rejlik: AZÉRTmit földi emberelme meg nem ért.
A MIÉRTEK
nem-égő mécsbelek,
melyek mennyben meggyújtva fénylenek s ha majd kiseállunk a földi homályból:
a MIÉRTEK
AZÉRT JE felvilágol,
s amit a földön itt még meg nem értek :
lángolni fognak fen t millió AZERTEK.
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A HOLDFÉNYHEZ
Szemem merengve messzeségbe révedt,
s vártam: mikor tűn fel, Szelíd Hold, fényed.
Mint olvadt jégkristály, mindent befoly va,
úszott fölöttem a menny égi boltja.
Lent csillogott a tá, halkan feküdt el olvadt gyiingynek, roppantnagy könnynek tűnt fel ...
Zúgott az éj, s az elzordult homályban
az erkélyen: Hold, lágy fényedre vártam.
Felért hozzám a hársfacsúcsnak éle Törzs •.ág és lombozat lenyúlt a mélybe.
Sok fénybogár szállt, gyujtogatva lombot .
Lámpásuk fel-felvillant ... elimbolygott
.
A virágokra szálltak hűvös álmok ...
Felzaklatott szivem nyugodni vágyott:
e fájó szív! ... Mélyén át boldog múltak
árnyékai bús-édesen vonultak.
Nőtt a homály ... Terjengtek árnyak, mélyen ...
Miért késel? Hol vesztegelsz Holdfényem? ...
Az árnyékok rám bűneimként hulltak
.
Égbolt taván hullámok tornyosultak
.
Ellobbant a bogárfény lent, a lombban .
Sürü sötét lett, a föld szive dobbant.
Közel-hegyfők körül ... Szorongva néztem ... :
zordon bírák csoportja komor éjben.
Remegve zsongtak lábamnál az ágak zenetét lehelték a halálnak? Vizek a völgyfenéken zúgtak zordul,
mint néptömeg, ha ítéletre mordul ...
Úgy éreztem, hogy számadást kell adni:
az életem nem arany, - hitvány talmi!
Mint hogyha itt most itéletre állnék,
magam ... szivemmel, melyben szörnyű vád ég.
Ü.

S im, tó vizére ezüst szőnyeg omlott Lassan, szelíden feljebb szállt a hold ott lövellt sugára hegysor homlokának s a zord bírák szelíd aggokká válnak -
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csitult hullám mosolygó kiinnyé lágyult harmatcsepp csillogott rám minden ágrul és minden csepp mint egy parányi lámpa ...
bent csillogott a hold szelíd sugára ...

6, Hold, mi vagy? .. Öreg, szelíd barátom! ...
Fényed deríti meg hűsűlt magányomholt emlékek raját életre vonja,
s az élet fényét homlokukra dobja Nem vagy te Nap, amely vakít és éget,
mely tűzben ég s lángol, mikor ér véget Mi vagy? .. Mi nékem most e költemény:
későn jött messze-, enyhe, enyhe Fény!

REJTETT FÉNYT

KAPOK

Leteszem a mai napi keresztet e napon is szenvedés könnye reszket de mint lement napból vissza fény ragyog:
tűnt szenvedésből rejtett fényt kapok.
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Ú-BARÁTSÁG: MENG-TÖ
Sok barátom közül a legrendkívülibb
Men g - t ő
volt. Kínában született, de Európában, Svájcban, keresztyén vallásban nevelkedett. Olyannyira volt kínai,
mint Liszt Ferenc magyar. De annak idején visszatért
hazájába, hogy részt vegyen az Új-Kína kialakításáért
folytatott küzdelmekben. Megpróbáltatások érték; ezeket tükrözik az itt, magyarra átköltött versei. Rejtelmes
célzatok húzódnak meg egyes költeményei mélyén; ezeket, mint hasonló élményekben részesült nemzedék,
sejtve értjük.

MENG-T6

ARCKÉPE

Kínából jött barátom neve Meng-tő -:
sorsüldözött, szeme furcsán merengő.
Elődei: írók, bölcsek, tudósok,
jós orvosok, prófétanők, hajósok;
de édesanyja kuli lánya volt,
a "díszes ősi rend" -ben drága folt.
Kit felkarolt Pekingben egykoron:
én - gondoltam - magamhoz elhozom,
s e börtönmélyből felkerült barát
hazátlanul itt lelt egy új hazát.
Hozott magával poggyászt: kiinyveket,
rejtett borút s palástolt könnyeket.
Hó villog kűnn, ember-nem-járt hegyek.
Alant tavak: csillámló gyöngyszemek.
Hazám, te ősszabadságnak hona:
lettél rokkant barátom otthona ...
. . . Kűnn hull a há, boronganak az esték.
A kanda1l6ban tűz - deríti kedvét.
Po-Csüt olvassa: a költőt a költő Karosszékében ül két emberöltő.
Elnézem arcát: homlokára vésett
barázdát börtön, bú, zord sors, enyészet.
Szemében látok gyúlni fel tüzet ...
~/'etasag-e.
,
? . .• L"?
Őru"1et.?
angesz....
P rOJ
Hiába! - ő is korszakunk fia,
s a végzete: korán kell halnia ...
Kevésszer szól s nem értem őt egészen,
de amit mond: írom - el ne enyésszen.

HELYZET
Északfényt látni - szép jelenség.
Mennyboltra nézni -: végtelenség.
Emberrel élni -: kénytelenség.
Rablók közt lenni - védtelenség •..
Mindezt leírni - szemtelenség? !
Velem helyet cserélni - tes s é k !...

A GÉP
- Heinsenberg Nobel-díjas fizikus is figyelmeztetőleg
idézte a félezer évvel ezelőtt élt Dsuang Dsi kinai bölcs
szavait a gépesítés veszedelméről Ember-nem-járta rengetegben
bolyongtam egyszer s elmerengtem elmémben nagy, goromba
kérdések, meg nem oldva -.
Alant, tisztásra nyúló lapban,
hegyek közé szorítva katlan,
s mint kis játékszer nagy tenyéren
zsuptetős ház villog fehéren.
Előtte egy vén tisztes ember körülte családja, sereggel amaz vizet hoz favödörrel annál fa ásó s küzd a röggel eke, borona - minden fáb ó 1 -.
Est jő. Egy faggyu-mécs világol •

. .. S jött egy tudós, s ezt mondja nékik:
"Nem tudjátok, hogy van már gép iss mi fa esz köz
itt, készül ércből?"
A tisztes agg lesujtón néz föl "Egyetlen gép: száz ember karja •••
Munkát könnyít ••. Nem gondolsz arra?"
De a tisztes agg gyúl haragra,
magasra nő fel, zord a hangja:
"Ki földi munkát géppel végez,
abból lassan maga is gép lesz,
s gépszíve lesz a gépembernek gyűlölnek ők és nem szeretnek.
Tinálatok fegyver, gép dúlnak,
s egykor-szelídek elvadulnak 1" •.•
...

Nem gépszive van korszakunknak?
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NÉMELYIK

GYERTYA

Némelyik gyertya oltáron lángolnémelyik pincék mélyén világol némelyik lobog szép gyertyatartón én a magamét vak éjbe tartom.

L6TT SAS
Lőtt sas szegett szárnnyal tud égbe repülni? hal, fövenyre vetve, mélybe lemerülni? tört kar törött tollal írásra lendülni? költő zuzott lanttal dalokra hevüini ?

BARA TI LEVÉL
Gondolatom nem ér fel már az égig Ha mit írok, nem tudom írni végig Könyvet veszek elő: modernet, régit -,
j6 ha elolvasom kurta felényit Kezem - lásd - reszketeg, - nem ír, nem épit Elértem létünknek tul s ó szegélyit.
Sziv és tudás, - és "védettség" mit ér itt?
Lassú haládús ez, - várom a végit:
a nagy, örök békét, mely kielégít ...
Meng-tőLojangb61
barátod, a régid.
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UTOLS6 ÉJTSZAKAM AHATARHEGYEN
-

Kínából elmenekülve -

Hegyen vagyok. 6-hegy. Neve: Avas.
Fergeteget sodor a szél. Havas.
Magam is hegy: o-hegy, A főm: oromhófödte sziklaszírtként hordozom.
Fölöttünk - bennem is - vihar süvölt.
O r m o t szeret a vihar, - ne gyűlöld!
Hózivatar zeng, zúg, S hogy tombol a
zsolozsmája! - - Hova száguld?, hova?
Hová: szél, hó, hegy, völgy, ég, emberek,
Idő, mindenség . • . - mi lesz veletek?

•.

•.• Temető ott ... A vihar bőg gorombán . , ,
Ha meghalok, lesz sírom? , ,. És az ormán
kicsinyke domb, s kemény fejfa beverve? , . ,
Kell rája név?"
Nem elég: "Csak a teste ; , ,"?
Vagy: "Ahonnan jött, oda visszament, • , tt
" lj zött vad volt - kergették - megpihent, , •"
"Magasba tört -'- hibázott - vétkezett honvágy tói sorvadt, s hazaérkezett , , ,"
."

Mi voltam -

név -

évszám -",

kinek,
minek?

Éltemben sem.kellettem senkinek.
Vannak-e NAGYJAINK
sírján igék?"
Hová rejtette Laocse szivét?
Utca vezet Mengcse, Csuhi fölött,
Az ősök hamvát takarják rögök.
A lángelméket és a bölcseket,
- mondd, ha tudod: sírjukban hol leled?
És hol nyugosznak mártir-hőseink? Biztosa sír?.,
A föld?",
Meging megintKell-e név, szám a síri hant fölött?
E földi lét porló szálból szövött, , ,
, , • A nagy Idő hatalmas könyvet ír betűje ez a sok-sok barna sír,
s e temető abban kis lap csupán -
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Ó mennyi lap tel bé egymásután! ...
Lezárt könyvek a letűnt nemzetek A nagy Idő írja e kiinyveket,
föléjük ékesen a címlapot :
"Gyásztörténet - százmillió halott" s a jelei gyakorta vérbetűk ...
MULANDÓSAG
- ezt írja mindenűtt,
s talán majd ezt az utolsó napon:
"Betelt, és nincs már több üres lapom Halott a föld, az ember, tengerek ...
A végső VÉG: én is halott leszek."
· •. Nagyapó vagy, bizony, öreg Avas ...
Bundában állsz. Öreg fejed havas.
És én : koravén, állok vén hegyen.
Milyen havas a bundám s a fejem! ...
Sajnálkozón az Idő rám tekint,
s könyvébe egy nevet jegyez megint? !...
· .. Elnézem: mennyi hótakarta sír! ...
Por a költő, s hamubetűkkel ír ...
· . . Temetőben zsongtam ez éneket.
Ne olvasd!, mint én : inkább énekeld!

OJ LArAsOK
Beszédben volt erőm? - nagyobb most: némaságban.
Szent fényt nem a nyitott - csukott szememmel
láttam.
Búsan vagyok közel a Létnek gyökeréhez.
Legmélyebben a szív - halál torkában érez.
Világunk hangja ez? - diszharmóniát harsog.
Teljes harmániát e földön, mondd, ki hallott?
Nem a győztes erős - erősek a levettek,
kiket nehéz botok acélkeményre vertek.
Példa hogyan lehetsz? - Menj el tűrő szelídneknémán hordozz tövist, - legyél meleg tekintet.
S: valódi nagy csak az - örök törvény ez, égi! ki másért halni tud. - Titkát ennek ki érti?
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TALALKOZT AM A SZABADSAGGAL
Nincs fellege a messze-égnek nincs gyász-sein, szűzi fények égnek felgyúlnak dalra néma bokrok fehér vetés, nem látni foltot pacsirta-trillák zengve lengnek kék láthatárok felderengnek új szók búgnak a szluen által - :
találkoztam a SZABADSAGGAL

SZARNYAK

NÉLKÜL

Szárnyak nélkül repülni tudni mozdulatlanul mélybe hullni kéz nélkül is nagy súlyokat emelni fohászt szótlan az egekbe lehelni.

SZÜRKÜLETBEN
Tompított hangon csergenek
kanyargó úton csermelyek Hallgatnak még a nagy zajok,
és én is mélyen hallgatok.
A világtéboly is pihen csönd ül a földszív mélyiben.
Ébred, piheg a hegy, a völgyfelszegi homlokát a tölgy a szürkület lassan dereng álmából a föld felmereng ...
Most villansz fel az ég szinén,
fénylábad táncol föld szivén :
Haj nal!
- Kibontod hajadat,
ezt a vakító aranyat Vetésnek súgod: Ébredezz!
téged királyi fény fedez -

S mig nyitja rám a nap szemét
kacagva fényét szerteszét :
Pacsirta röppen fel:
Be szép!
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ERDŐBEN
Reggel ... Felkélt a nap. Az illat édes ...
Fohászom sas, - röpül a magas éghez.
Mintha csudás, regös erdőben járnék zuhog a fény és menekül az árnyék ...
6, boldog én, a számüzött, az árva Athúz fönt sok arany tollú madárka,
s múltba süllyedt harangok hangja tompa
búgással zajgó szívem beborongja ...
Kedvem csapongni kezd ... Az elme éles •..
Emlékhad ront rám, s vágyom : fény a Fényhez!

ts» élek ma -

egy hetvenéves ...

... Ma könyv se kell nekem, sem új, sem ócskaBelopódzom egy illatos bokorba Igen, hiába vártok rám ma : könyvek Jöjj elmejáték, tarka, játszi, könnyed:
okos tétlenség - kép-nélküli álom!
Most leltem rád? hatalmasan csodálom !
Nem jobb volna-e álomlétet élnünk,
s fűben heverve el az Égre néznünk? !...
. . • Abrándvilág? !... Hiába, mindhiába!
Az üstököm viharos kor cibálja!
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NAGYV AROSBAN
-

Az Óriás és a Parány -

Örökké vad és féktelen. Dühöng. A hangja éktelen
Hajnaltól estig itten áll
s ablakomon bekiabál.
Utcára kimegyek - követ.
A hangja mint a menny kiivek nem vétettem és rám üvölt ...
rohan utánam, reng a föld
Vágtat a villamos után üvölt traktor, autó nyomán Nagyhatalom, ez nem vitás-,
remeg tőle a tér, a ház ...
. .. Emitt meg egy szerény Parány ijedten hozzám fut. Talán
a m att ó 1 fél?, a z üldözi?
ha eléri, nyakát töri?
Az Órjás Üldöző elől
hozzám, szobámba menekül mákszem-kicsinnyé zsugorul fél - nem jön ki az ágy alul.
. . . Az a félelmes Óriás:
az UTCAZAJ,
és senki más.
S Parány: a Csend ... Nézd, rám omol ...
HA Zaj megfojt ... " - súg, s haldokol.
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A BENS6 MAGRA, EMBER, JÓL VIGyAZZ!
Széttör a forma, lényeg meglazul Betör az űrhajó a végtelenbe A bástyafal: az erkölcs rég inog ...
Jaj, elhajol. .. Ledől. .. Hallom: zuhan ...
Gátlás nélkül rohan sok vad folyó
évtizedek véres sziklái közt,
s elborítják a Béke Szigetét,
ahol eddig szent nyugalom honolt,
selöntik árjukat széles e világon - :
nagy lángfolyók s nagy jégfolyók
- nem látod-é? - egymásnak hogy rohannak:
az "izmusok" -nak titkos árjai ...
Kötetlenül szárnyal a Gondolat
akorláttalan űrbe ...
(S a sok "nagy" közt az a semmis parány:
a költemény! Ez eddig roppant fínom kínai alkotást:
a verset sem béklyózza többé
a rim s a ritmus? f? .. )
Középpontot keresünk mindenűtt,
de mig utána kutatunk,
nem semmisitjuk-é meg azt?
Hol és miben van középpont ma már? ..
Van-é forma, és lényeg, és határ!? .•.
De mi formátlan, nem lazul-e meg? ..
Ha pánt ja nincs, mit tartna:
szétesik még a nagy gondolat is Lehet erkölcs, ha nincs, mi védené? ..
S az őserővel buzgó áradat,
ha parttalan fut, nem folyik-e szét? Csak hömpölyög s halmozza a sarat ...
S az ellentétes eszmék, összecsapva,
nem semmisitik-é meg önmaguk? ..
Gondolkodás kötetlen szárnyalással
nem a Nihilbe visz?
(És forma nélkül verseini mi más lehetne? fakó zajgás lehangolt húrokon -.)
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:

Ó, ellentmondás! -:

milliós sereg! ...

Kell lenni mindenben és mindenütt
szellemmel telt legeslegbensőbb magnak;
magvát veszítve rothad az anyag.
Te, embermérte végtelennél végtelenebb
Univerzumunk szent Géniusza,
látom: ítélőbíróként közeledel!
...

Ember: parány!

-

a dolgok lelke mag -

a magban élet! A benső magra, Ember, jól vigyázz!

BILINCS A KÉZEN
-

Atmenetileg, Európában, vizsgálati
fogságokat szenvedve -

Bilincs a kézen?Ne mozdulj kezem
bosszús erővel, - szelíden csupán Ne szakítson a vas húsban sebet Testvéremüllégy ó bilincs! szeressük
egymást! . . . Emellek a magasba fel
nap nap után - Acélozd izmaim,
és szárnnyá légy végül, mely felemel!

NEMVAGYOM
Nem vágyom messze tájra! Nem -

kincset szedni
marokkal!
Nem vágyom bölcsességre sem emberi okkal-máddal.
Nem vágyódom egy pompás gép bársony-székébe ülni,
s miként villám az óceánt hirtelen átrepülni.
Nem, nem kivánkozom soha strandokra. tengerpartra.
hol meetelen-embertest-hegy - s hemzseg föld embervadja.
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Pénzed, géped, kényelmedet : Világ! -

már-már

útálom;
s hogy nem lehetek egyedül: nagy kin ez, alig állom.
Mihelyt kilépek a házból, rám fénykép-géppel lesnek.
Szavam, ne szólj!, - mert úgy vigyázz: magnásealagra

vesenek.
Ezt az egész nagy hűt, nagy hót Nem lelkibéke -

gyilkolás

-

bocsásd meg, de útálom.
hatalmi téboly - álom?

.•. Mire vágyom? Szeretetre ...

-

mennyi egy harmat
cseppje!
V ágyom, hogy tudjak hinni a békében, emberekben.
V ágyom a hívő értelem jóságos, tiszta fényét erdő magányát, zajtalan lombos, merengő mélyét;
sziklát, magasba szökkenőt, melyen EMBERKÉNT
s a végtelenbe titkos szót alázattal kiáltok.

állok,

IGAZSAG
Mindegyre kiizd, de célt nem ér letiporják, de mégis él örök ellensége a Gazság - :
1 gaz s á g.

VILLAM ZUHAN
-

A költő Meng-tő utolsó verse; magát lázálmokban
otthon, hazájában érezve. Amin fekszem, hideg s kemény a párna.
Szivem kihűl. Mily vén vagyok, mily árva! ...
Omol a köd. Sűrűl. Dúlt a határ ma.
Villám zuhan -, s lángolva, mint nagy fáklya
- látom - ledől testvérem ott : a nyárfa
.
Halálharang bong ... -: égi tompa lárma
.
Pattan a húr ... Nem szólsz már többé hárfa! ...

. .. S belévetnek kiaokungi sárba.

Ö-VÁNDORUTAK
ÉS PIHENŐ ÖRÁK

TOLLAMMAL
INDULOK
A VANDORUTAKRA
Te másnak semmi -:
min den e m, kezembe!
Ha te nem vagy, mi a gondolat? Pára;
lőtt sas a szellem; csonka lett a szárnya,
s holt kincs mindaz, mit alkot emberelme.
Tenélküled, kit tart kezem remegve,
Shakespeare világa
zuhant csillag Nihilbe lobbant árnya s a Szent Ige nem visz a végtelenbe.
Királyi birtokoknál többet érsz te Korszak-szülő lettél lángész kezébe,
s tartó erő gyakran, zuhanó korban ...

Homérosz, Szophoklése,

... Most kél a nap. Fényt gyújt. És fut e lázas
kéz. .. ir ... r - benne a lantom húrja, szárnyas
erőm, igazság s hit szolgája: T o II am!

EGÉSZ VILAG ÉNEKEL
Fölkélt a nap. Gyorsan a partra ki!
Zengőbb a fű itt és a fény puhább Hullámmoraj dúdolja ritmusát Az égnek mély zengését hallani A föld szivében dalol valaki Te fű, te fény, te viz, te lombos ág :
megannyi húr - az Élet Himnuszát
lehelitek !... A dallam halna ki

e szent karének nélkül. -

Egy pacsirta
kigyúlt dalát tündöklő égre irja :

EGÉSZ VILAGUNK

LELKES ÉNEKESI

Köröttem a Földszellem hangja repdes
s pacsirtacsattogású dalba verdes:
Tökéletes...
Min den t ö kél e tes
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...

ISTEN PARANYI UJJA
Zaj, füst, korom a levegőben (Jvölt a táj. Minden futó-menőben Mily sok zavar, kép, szám kereng agyamban Nincs semmi más: matéria, anyag van.
Torony dől. Gép zuhan. Szemembe láng csapRobban a lég - amit látok: halál csak ...
. .. Lelki erőknek hallszik lassu lépte.
Megrendülök. Felharsan: Nézz az égre! •..
Anyag bűvölt, mig nap világa tartott
.
Leszáll az éj ... A végtelenbe tartok
.
Zuhog szellemvilág ezer patakja A kozmoszunk Isten parányi ujja tartja. -

A FAK SZ/VÉT KERESVE
Egyszer, mikor alászálltam mélységébe a Létnek:
harmat hullt, szellő suttogott - füvek és fák beszéltek.
Nem hangokkal. Lehelletük misztikus, mély sugalma
szellemlényükből áradott, mint hajnalból - fuvalma.
S most, hogy a magam lényét és a fák szivét kerestem:
idom, sugárzás, hang, szinek egységbe futnak bennem.
Rendkivüli e pillanat: szellemszemekkel látok
és lelki füllel hallhatom a hang-, szin- s fény-világot.
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ANAGY

FEST6

A víz felett, a fűz megett
feltűn egy óriás ecset,
festék csillog rajt: színarany
patakzó sugár, fényfolyam.
A Nagy Mester, ki színt kavar,
alakot rajzol s betakar
ragyogásával engemet:
e festő csak a NAP lehet •
. . . No lám, a viz tükrére rajzol,
redőt vén homlokomra karcol;
játékosan végzi csodáit:
szét-szétszakit, majd visszaállít ...
Zöld lombokat fest a Tiszára ••.
Ily képet! . .. S ingyen! . . . Nincsen ára .•.
Nézheti bárki! ... - Kifeküdve
könnyharmatom sírom a fűre .•.
Ily nagy Mester! ... És hol a híre?
Hal pattan most a csodaképre,
ennek kitágult keretébe arany tálcán csillog ezüstje,
majd eltűnik, mint fény a füstbe' ...
. . . Eltűnsz te is, - a sírban alszol,
s Festőnk még él, fest, egyre rajzol.

GYERMEKKÉNT

NÉZEK A VILAGBA

Mint egy gyermek, a világba úgy nézek magam únva regős tájat idézek mi álomkép, mint egy valót, úgy nézem a valót meg álomképpé igézem.
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K(JLT6NEK

LENNI:

EZT JELENTI

MA

Költőnek lenni, ezt jelenti ma :
EGYnek lenni száz műlantos között,
akik legtöbbje ahhoz sem konyít: mi a koboz Magas hangjuk nem zeng, hanem süvölt,
s mély hangjaik nem búgnak, de zörögnek +»
s a legcsudásabb, hogy a hallgatók
zúgatnak tapsvihart tetszés jeléül Ó, rendszerré vált rendszertelenség! ...
Te pedig egy a nehány száz között,
ki frigyben élsz mindaezal, ami szép:
hiába szólsz, ki sem hallgat reád rokonabb véled, mint ily emberek:
rigó, pacsirta, napfény, villanás,
víg kósza szél ... r s az illatok, a hangok,
melyek a létet át- meg átszövik,
s lényük mélyéből szépséget lehelnek A maga lelkét adja mindenik a valóját, mely oly körülhatárolt,
mint tiszta kristály, s oly tökéletes ...
. . • Költőnek lenni ezt jelenti ma :
egynek lenni a nehány száz között ...
Ezért ülök a forrásparton itt igaz költők körülem: fény, patak,
pacsirta, és egy kacagó pipacs - :
Te, Te, Egyetlenem!

A FÜZESBEN

LEHEVERTEM

A füzesben a fűre lehevertem madár fütyölt - én gyöngéd dalt leheltem A tó szinén szines alkony borongott fölöttem már bóbiskoltak a lombok •..
Lábujjhegyen az Est berekbe lépett,
s sötét ruhát magára öltve: Éj lett.
Feljött a Hold .•. Ezüst az Éj uszálya az égboltra csillagot lehelt szája Ringott a hangulat csónakja bennem Költő ült benne -.
Himnuszt énekeltem.

HEGYEKBEN
... Zordul a táj. Költőnknek vándorutja
mögött a Dél rónája elmarad Hegyekbe tér, ahol dübörgve futja
köves medrét fenyő-erdők alatt
ezer patak, s morajját lombba fúrja
a vízesés, amelyre sugarai
szivárványszínbe sző a nap delente
a víz fölötti párás rengetegben.
Odébb a lég. Vakít a szin, Az erdő
titokzatos zúgású. Zordonabb
futással jár a szélzilálta felhő Rejtelmesen inog a lombozat ...
Nincs semmi zaj, - csend van, meghitt, merengő .••
Ragyogó ég hint szét kék foltokat •..
Villog sötét tavaknak színe följebb:
sejtelmes, mozdulatlan, néma könnyek ...
A hegyormon gyér fűszál, törpe cserjék a hegyláncok beláthatlan során
havas csúcsok, döbbentő végtelenség A sziklaszírtek szürke homlokán
időtlenül mereng magasztos fenség,
évezredes áhitat, szent magány az "örök" -nek sugárzó léte trónol,
s csak egy: a csönd maradt meg a valóból.
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AHEGYIT6
All hegytetőn a síma tükrü tó merengő szemmel, mozdulatlanul
a kékes fényű Végtelenbe néz,
amely szinére ráborul.
Acél tükrén a mély, komor vadon
árnyéka nyugton, álmodón mereng Sötét ladikként úszik át szinén
a barna felhő s messze leng.
Fakó hajnalfény, alkony bíbora
fürdik vizében, - nap, csillag ragyog;
vihar lángol fölötte, menny dörög nem torlódnak hátán habok.
És néha mégis - bár csend áll körül
s meg sem rezdül az alvó rengeteg kezd fodrozódni, megmozdul a tó,
s nem tudni: miért? - a mélye reng.
Tajtékot fú és hánykolódva forrörvényben forg torló vizén a hab titkos vihar a mélyén döngve jár,
hulláma zúg, magasba csap ..•
. . . Mint hegytetőn a síma tűkrű tó:
merengő lelkem békén úgy tekint
a kékes fényű Végtelenbe "föl,
amely ragyogva messze ring.
De néha mozdul, hánykádik, dübörg vihar jár benne és örvény kereng szűk itt a lét, a Végtelenbe vágy,
s a mélye reng .•.

GYÖNGYSZEM
Éveken át nagy
alá- alámerülve
s ha felbukkant,
kerestem s nincs

óceáni mélyben
kutatott,
panaszolta: Nem értem:
a gyöngy! - s jajt hallatott.

Lemondóan lehelte: Nem találtam! s a mély vizekben ujra elmerült ...
s egy hajnalon, tajtékverő dagályban,
kivetve partra holtan elterült.
Napfényszemű gyöngy hullt ki a kezébőL •.
Rohant a szél, sodort rá úti port Ki arra ment, nem kapott jelt az égből
s a csillogó gyöngyszemre rátiport,
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AKARKI
E szó: Akárki! -, bántó és rideg,
s durván kiejt ve békénk tépi meg;
s ugyane szót hímnuszként hallgatom,
ha megzendül egy tiszta ajakon ...
Most is hallom, ahogy mondtad nekem itt hordom és zenél a szivemen fennkölt lélekből mint madárka szállt ki,
s fészket rakott bennem e szó: A kár ki •..
. . . Idegen várost értem. Este volt.
A város népe zajongott . •• dalolt •••
Szállást kerestem én, az idegen.
Ajtó kitárult. Mondtam a nevem.
Két meghatott arc néz rám, s két ajak
csókkal hajol rám. . . hallok szavakat:
"Magyar testvér! ... Felénk karodat tárd ki! ...
Első magyarként jöttél - légy akárki! ... tt
Testvérré tett minket e pillanat,
és egybefolyt kiinnyűnk : három patak
.
Csodás érzés, mely rajtunk átvonul!
.
Három magyar fő egymásra borul .
Hol szeret a sziv, nincsen ott határ:
magyar magyarra sírva rátalál.
Csodás öröm: boldogan könnyé válni
s magyart ölelni, legyen az - a kár k i.
. " Bár volna bűvös erejű e szó,
e könnyel ejtett, drága, suttogó,
s hol ritka már a tiszta, önfeledt
jóság: kapcsoina egybe lelkeket! S ha koldus is, aki ajtódban áll :
gondolj eszóra, tán seiven talál karod magyarnak mindig tárd ki, tárd ki!
Szent szó: "Ölelj meg f ... Magyar vagy!
Akárki
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SZfVÓRAM
Magamban titkos órát hordozok kopog, dobog, iit, csörög, elkotyog.
Órám lapján számok helyett nevek,
s ha mutatója nevet ér, csereg,
s kigyúl egy név! ... A hordozóját látom ...
Hány kedves arc! - És hány drága barátom! ...
Ösrégiek és újabb hiveim
- lelki rokonok, édes véreim! szétszórattak világ térségein ...
A mutató könnyázva megy tovább:
érinti messze élők névsorát.
Amulva kérdezitek : Mily csoda? !
Hol az óra?,
és: ki tette oda? !

.
.

Órám - szivemben. Velem született.
Lapját növelte élénk képzelet.
Szeretetem néha bolondul hajtja:
Ó, mennyi név! ... S egy fény az óra lapja! ...
Egy ü t t látom SZERETTIM
seregét.
S jön az álom. . . megnyugtató setét ...
Órám ketyeg ... Mély csöndben hallgatom,
s gyönyörrel alszom el a dallamon.
De ami hajtja, soha nem pihen:
Sze r e t t e im ... - dobogja a szivem ...
Most hát tudod: hordok ára-seivet,
amely néha túlgyorsan is siet.
A mutatója érinti neved s látom arcod ... Kedvesen rámnevet,
s öleljük egymást: te, sén, vén bohó ...

Derül a seiveinket ALKOTÓ-.

AZ ÉSZAKI-TENGEREN
Költőnk egy délután zubogni hallja
tenger moraját messze Északon ...
Zord szél süvölt ... A hullám szőke habja
örök játékkal parti torlaszon
zúg föl s alá ... Szól a hajó harangja
s dagálydobáita szökkenő habon
indul költőnk vizen. .. Homályos fátyol
ködébe vész a hullámfödte távol ...
. .. Zord óceán, méltóságos unalmad
habok sörényén búsan lengeted egyhangúan zokogsz meddő siralmat
az ég felé, és sós leheleted
futó felhőket tép, foszlánnyá szaggat egykedvűn szemlél szürkészöld szemed
hajót, eget, partot -:
te, végtelennel
ölelkező sötét hullámú tenger!
•.• Dagály, apály, a pusztaság homokjapartokra omlá gátszakító ár hideg szellő - köd, mely szárnyát kibontja
s a rétre ül - borús, ónos határ torony, világát tengerárra dobja ezer darabbá tépett fényuszály hosszú napok, s rövid, világos éjek,
gyors záporok, unalmas szürkeségek:
ez itt a lét ...
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A KÖDSIPKAs

EMLÉKHEGY

TÖVÉBEN

Írjaki' .. Előttem ma is a papír.
Betűk ezek? ..• Kezem reszketve ír Ferde vonalak, ákom-bákomokHát itt a vénség. . . Többet nem irok ...
. .. Veszem a hátizsákom. Kimegyek ...
Ablakban állsz s a kezed integet ...
Egy kézlegyintés ... s belőle mennyi fény,
féltés, erő, szellem suhog felém! •..
Mert sok rejtekbőlleselg reánk a v é g !
Látlak-e még? .. Visszatérek-e még? ..
Gyönge e láb, szemem bizonytalan,
s mindennek - érzem - halálíze van.
Ilyenkor már a könnyű is nehéz,
szavunk dadog, s mit teszünk: tévedés ...
Vén vagy! Vénségben sok titok gyötör •..
Vájt mélyedést látsz? .. Nemde sírgödör? ..
Oj nap! - éltünk utolsó napja lesz? ...
Est ... Ajkunknak nem végső csókja ez? ...
. . . Leszáll az éj. Tódulnak szellemek
.
Láthatlan kéz rajzol ... Bensőm remeg .
Gyérül a szó, a hangunk ritka-mély.
Fakul a fény, - éjnél éjebb az éj.
Iárom a ködsipkás Emlékhegyet ormáról a V égbúcsu integet -,
lábánál völgy ... Holt barátok sora.
Megáll és vár: "Nem jössz?" Kérdem: hova?
Élő?, halott szól? - furcsa ez a hang.
Kong. Mélyre süllyedt ódon nagy harang ...
A köd szitál. Homályosul a táj.
A szív szeret még s búcsut venni fáj.
Ketten maradtunk. Add ide kezed!
Érzem benne dobogni szívedet Ugye elég egy sziv is ha szeret? !? ...
Két összekulcsolódott kéz vagyunk,
s leszünk még akkor is, ha meghalunk.

..

MEGÉRKEZTEM A NAGY ÚTR6L
Zsákomban tükördarabokat hoztam. Kiöntöm.
Vissza varázs lom rájuk a képeket,
amelyek átfutottak rajtuk:
gépek, repedt csövek, megrepedt szivek,
felszedett úttestek, festett arcok oly otthonok, melyekben nincsen sziv szivek, melyekben semmi nincs otthon -,
Szeretetház, ahol az Ige szól hegyormok, költő sírja, temetők Bábel ... Duna, s csillagvilág szendergő folyamon Rév, paplakok, könnyesszemek porcellán-arcok, üveges tekintet Krisztus feje a töviskoronával a sebei borzasztón véresek,
s ahogya vére földre cseppen : iszonyú.
Minden mögül a fájó Krisztus-arc
tekintett rám a Golgota-keresztről •

. . . S most itt vagyok, s a csöndben összeillesztem
az üvegdarabokat s a képeket - :
egy óriási festmény, és körképben
az embereknek nagy családját látom.
S látom: a történelmünk végzetes Shallom:
egy haldokló költő zokog fel szivemben :
.Krisztusom t - megtépett és színehagyott
ruhádon vastagon ul a nagy út pora;
sovány, széltől-naptól cserzett arcodon
bronz vörösre gyúlt a sárgaság s két
parázsló szemedből sisteregve hullanak
borzas szakálladra az Isten könnyei .:»

BEHOZ6DOM REMETELAKOMBA
Hervadtan hullnak le a rózsakelyhek Nem madarak - már tücskök énekelnek Az orom puszta. Mély völgyekben kiid,
Süvölt a szél, - éles, metsző, goromba ...
Behúzódom hát Remetelakomba ...
Csend ... Tűnödöm a múló lét fölött.

A REMETELAK
Fel, hegyre mentem én, a számüzött,
s bús homlokomnak szent fény ütközött A vert Szabadság fogta meg kezem,
s vezetett heg y r e -. Sugárzott szemem.
A hajlaton. zord szirtek tetején,
érzem, mily könnyen feljebb lengek én és végre látom: a Rem e tel a le !
Körülte olvadt ezüst a patak;
lemostam benne földi szennyemet,
s túl r a sodort hulláma engemet.
Kígyó, oroszlán békén elfeküdt Csendes sugárzás zengett mindeniitt.
Remetelak elötti nagy padon
baráti ör várt: Szentelt Nyugalom.
Beléptem -. Asztalfőn királyi szék Király trónol rajta: a Bölcsesség Próféta véle, ki jövőbe lát Tisztes Szegénység mulat ja magát:
milyen könnyű, milyen tehertelen ! és bel s ő gazdagsága végtelen.
Fáradt fejét kezére hajtva til
a Tiszta Ész -, magában elmerül.
F ejűkre hull lénytrejtő kiidsúveg,
seltűnnek.
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Marad Termékeny szűnet.
Napestig nyújtózik a küszöbönA társaságát mélyen köszönöm.
Boldog vagyok. Rám hajtja szép fejét;
az ajka: csend, mely némán is zenél •
. . . Fekszem. Nézek. Mestergerendán látom:
Örökégő - Szemem lassan lezárom.
Pillám olyan, mint sugár csillagon Beszédeik mélységét hallgatom Itt egybefoly a Múlt, Jövő, Jelen ...
a múlót elnyeli a Végtelen ...
. . . Bölcsesség-ormon a Remetelak Bölcsek közt élek benne hallgatag.

A HATlzsAKOM
Több évtizeddel ezelőtt
bő hátizsák került rám észrevétlen,
s titkos százat indított: Már mehetsz!
Megindultam a meredek uton
s egy Ismeretlen minden fordulónál
súlyos követ dobott a hátizsákba :
Parancsra teszem - szólt - és kötelesség
hordoznod azt egy hosszú élten át!
Bennem zavar volt, kivülem sötét.
Sén háborogtam. Terhem nehezült,
a lábam roskadt, elborult szemem.
Hangok zordultak rám a fordulóknál
sok ismeretlen kézből egy-egy szóval:
"E kő: szegénység" "Ez: félárvaság"
"Szükség köve" "A megpróbáltatásé"
"Szent kényszer: tudj adni a kevesedből"
ttGyászesztendők" "Szerencsétlen esések"

"jó útra rásegítő tévedés"
"Bűn, mely tanítson: eztán bűnt kerülj l"
"Remetelakba elvezérelő,
Örök Társra találtató Magány ... "
És hullottak zsákomba a kövek.
Belüllázongtam
s a tépett ideg
fájt. Felviharzott bennem ez: Mi ért ?,
s rengeteg terhem egyre nehezült.
De ha roskadtam, egy kéz felemelt ha meg éheztem, kenyeret adott.
6, nem sokat, de mindig volt falat Kendő törölte könnyes szememet Vak homályban bel s ő f ény vezetettS az útam véget ért. Élettetőn vagyok.
Leveszem hátizsákomat. Kibontom,
Kiborítom ... Hisz' ezek nem kövek /
Arany-súlyok terhétől roskadoztam.
A "szükség" -ből évtizedek során
lett Ég felé tekintő Bizalom a szegénység: becsületedző próba hollók szárnyán nemcsak kenyér repűlt
hozzám, de hit is a Gondviselésben a Hosszútűrés lett: Tanítómester bel s ő 1 á tás t hozott a fájdalom a Szenvedés olló volt éltem fáján,
lenyesve róla vadhajtásokat és a villám, mely rajtam átfutott,
rám égette a Krisztus-bélyeget Égig nem nőve váltam Ég fiává s egybefonódó szörnyű sorscsapások
arany fonálként végre elvezettek
REMETELAKBA,
bölcsek otthonába.
. .. Varázskezek, titkos szellemerők
alakítják arannyá a követ? teremtnek meteorból csillagot? sarjadztatnak éltet a holt magokból? -
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és teremthet a Szellem ily csodákat? -

s sírból holtat élőként hív elő? -

6,

hátizsák!

Ölel gyöngült karom!

S magasztallak szent Égi Hatalom!

ÉJJEL
-

a Remetelak előtti padról nézve -

Éj ... Kórusban énekelnek az ezüst csillagnyelvek
magasztaló himnuszt.
Sötét kapu boltozódik felettem
és reá egy láthatatlan kéz gyémánt lámpákat aggat.
Lelkem kilép belőlem s a kapu felé indul egy szelíd Öriás jön szembe vélem: a Csend.
A folyóhoz ballag alá. Partjára ül ködfátyolokat lehel színére picinyke édes lények: az Imák
lépkednek át a megvilágított nagy kapun leszállanak az emberszivekhez csitltják szenvedéseik.
A Bánatok nagy folyamai
szűkülnek,
s míg bűnbánó énekeket zokognak:
"Minden javunkra szolgál ... " arany párákká válnak hirtelen. '

patakocskákká
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BÖLCS P!HENGETÉS
Jó otthon ... Csendes ... Ülnek öregek ...
Közöttük én bölcsen piliengetek. Ketyeg az óra ... Boldog nyugalom ...
Mereng szivünkben okos Unalom,
s míg szemeink a szent betűket nézik,
bölcs mondások az elmét megigézik :
"Tudod,

mit ád az Ur, ha nem is vesszük

Salakban aranyat, és eg ész

észre?
e t a részben."

"Ha látásod vakul a napfény tengerén:
csak a szemed hibás, de nem hibás a fény."
"Isten el nem fárad s nincs néki soha nyugta.
Munkája pihenés és pihenése munka,"
"F áradni jó, de még jobb egy kis imává válni S legjobb: az Ur elé ünnepi csendben állni."
"Hogyan fejezzem ki: mit tesz, ki üdvözül?
Örök szépséget néz eztán sztinetleniil;"
Többet nem mondok. Ennyi is elégtanít öregség-adta bölcsesség:
elhagyni mindazt, amit csak lehet,
s tenni a KELL-t, - jó szó ez, ne feledd!
Rövid munkára hosszan elpihenni!
Semmis tanács? Súlyosabb mint a semmi.
Ha futsz, lerogyhatsz már a cél előtt bölcs lassúság teremt tartós erőt.
És úgy lehet, hogy gyökeres lemondás:
magvas tartalmú testi-élettoldás .•.
Míg a világ
legyünk mi
vagy inkább
kiket ringat

örvénylőn csak rohan:
las san hömpölygő folyam oly halkan sikló hajó,
hátán életfolyá,
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mán y o sun k ra:
6 vigyen
- hová jónak látja - a nagy vizen,
míg szól: Kilépni itt kell ... itt lehet! ...
Rá bízom útam, időm, lelkemet! ...

s hagyjuk Kor

H ajómról látom: itt. .. ott.. . kikötő! ••.
Élethajómmal egyszer kiköt 6 .
Most vészes örvényeken áthaladt
.
Imádkozom. .. Ünnepi pillanat
.
"Órám" ketyeg még. Csendben hallgatom ...
Szivemben mély, megszentelt nyugalom.

MAGAMBA NÉZEK
Ha a világba kimegyek, elvon a világ megismerésétőlvisszavonulok hát Remetelakomba.
Ha az emberek közé megyek,
elvon engem az emberek megismerésétől helyesebben cselekszem hát,
ha lelkem mélységeibe ereszkedem alá.
Ha a holdra szállok,
csak parányát ismerem meg az Univerzumnak,
így hát a Remetelakom előtti padkára ülök,
az égboltozatot nézem
és éjjelente lelkemet
utazni a ránk borulá csillagtengerbe küldöm.
Szemem kinyitva a felületeket látom szemem lehúnyva szellemvilágba tekintek,
és minden emberi bölcsességet elhagyva
találom meg az Élet értelmét,
s a Haláltól elfordulva
a Feltámadottal találkozom.
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Megtudtam Tőle, hogy:
nem szűkséges a világot keresztül-kasul bejárnom.
hogy célhoz érjek nem kell távolba néznem, hogy messze lássak nem kell sok-cselekvés ahhoz,
hogy kiteljesedjék életem.

MAGASZTOS PILLANAT
Öregen visszatérni ifjúságunkhoz eljutni annak belátására,
hogy a magunk kifejezésére már nincs szavunk s amint igaz, hogya valódi Nagyok
halottá némulva szólnak leghatalmasabban,
s {gy nekünk is már e földi létben
meg kell tanulnunk némává csendesedni;
lezárni tudni szeműnket, hogy messze lássunk:
magunkba még életünkben beállni a Halál kapujába,
s türelmesen bevárni, míg a felvillanó villámfénynél
e g ész ébe n fogja át tekintetünk
a már letűnt életünket - ;
és látni a csodát:
a szakadékok betömődnek a görbék kiegyenesednek a mélységek feltornyosulva magasokká lesznek s értelem költözik az eddig meg-nem-érthetőbe kezdetimket az ÖRÖKKÉVALÓBÓL kiszakadottnak
látni,
és látni, hogy üstökösként vágtató életünk
ame g é r kez é s kor piciny maggá zsugorodva
belehull az ÖRÖKKÉVALÓBA:
magasztos pillanat elértük rendeltetésünket!
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Ú-LÁTÁSOK
-LÁTOMÁSOK

NE MENJÜNK BETLEHEMBE?
ÉS A GOLGOTAIG?
-

A költő feljajdulásai világháborús éjszakákon 1.

A föld véres. A nappal: éjszaka A fény kialszik vénülő homályban Gennyed az anyaföld, fojt a szaga Tapogatózunk: vak nép éji árnyban Mintha kiizelgne a Föld végszaka A lét-tagadá Antikrisztust látom Fekete szív sötétlik két kezembe' Csillagfényért ne menjünk Betlehembe?
II.

Éveeredes bölcsesség vett körül
s igaz próféták tanítása áradt de ez oly kor, mely eszének örül,
s az ősformákra, Rend lelkére támad Ma az elme inkább bont és törül Érdek támaszt lényeggyilkos vitákat A lángelmék lázongó lánggal égnek Ne kérjünk Betlehemből bölcsességet? ...
Ill.
Hát megtörtént : bénult a bölcsesség zavart kavar az egykor Tiszta Elme lázad a szív, - tagadja Istenét ritka az ajk, mely zsoltárt énekelne -.
Ki kulcsolja imára két kezét? Hol próféta, ki megnyugvást lehelne? A hatalom torz nagyzolásba téved Ne fogadjunk be jézusi igéket?

IaI

IV.

Milyen tragikus lett a régi táj
ahol egykor mint zsenge ifjú jártam Ősfákat írtnak, erdők szíve fáj Az anyaföld jajong elégiákban Sok gépkolosszus, ez a szörnyű száj,
csendet fal .. , S mily szennyes lett
szellemszárnyam !...
Bomlottan jár az 6rült Zaj, kerengve •••
Ne menjünk Csendért jordán-parti berekbe?

V.
Hát tébolyulttá vált a "Tiszta Ész"?! -.
Történelmünk csarnokai sötétek Romlást támaszt sok gonosz tévedés Tarolt hegyormok ránk riadtan néznek A gép marcangol. Nincsen már e g ész Kis bomlásokban közelgenek a v é g e k Ne menjünk Ahhoz - ó, szándék: válj tetté! -,
ki akarta: Legyünk mindnyájan EGGYÉ.

VI.
Korunk szivén gyűlölet mérge gyűl :
és más gyűlölet, száz is.
E rákfene valónkba bémerül Nagy-rút sebet érzek magamban máris.
S a legszörnyűbb Szörny lét-gyökéren ül :
a Gyűlölet, az Intellektuális -:
a korszakunkra iszonyú halált hoz Ne menjünk halálos seb Orvosához?

nép-, [aj-, vallás -

VII.
Ki hall meg ma halk s tiszta hangokat
e lelki csendet gyilkoló zsivajban?
Panaszod van? •• Hová menj? .. Ki fogad?
6, mennyi erőszakszülötte jaj van! I02

..

Ez a világ igérget nagy-sokat -,
de igazadat mondjad igen halkan Ó jaj! -: ember embernek lenni restel Egy volt Em ber.
Ő segíthet: aMe

st e r,

VIII.
Megvati-e a Föld s Ég közötti egység? ...
Tombol a düh. Van-e még, ki szelíd?
Nő a rosszra-sietség s jóra-restség A lén y ege t, megbontua. szétszedik Tisztesnek lenni maholnap: nevetség Hízelgőn ember embert istenit A híd a többlet-súlytól összeroppan bün terhe növekszik ránk egyre jobban.

IX.
Nincs más mentség : a Golgota ... Kereszt Ő: Krisztus, ki rája van szegezve Hóhér a Bűn ... Már végitélni kezd
e földre borult borzalmas világ-estben Megváltóm - látom - értünk vért ereszt ...
Ahogy irok, a toll rezeg kezemben ...
A lehetetlen: megbocsátás vár itt Nem kell-e elmennünk a Golgotáig?
X.
Mért nem visszük gyermekeink fejét
a kéz
alá, amely őket megáldja?
Szemük majd láng, majd démoni setét szörnyű Tükör - az Alvilág homálya.
Kire az UR ráveti a kezét,
áldásával egy magas létbe zárja s ebben mentő erővé lesz a hit Gyermekedet a keze alá vidd! -
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XI.
Ha van még hely, mely minket befogad ha van kéz, mely gyógyítva nyúl sebünkbeSzellem, melytől elcsitul a harag gyógyír, melytől a bensőnk kínja szűnne fény: vezérül elborult ég alatt lélek, melyből fánk reményszál vetülne - :
Isten-teremtmény megromlott világa
eszmélj ! s bűnt bánni menj a Golgotára!

XII.
Nem látod-e? -: két szélről két lator Nem az vagyok-e ott, lázongva haragban? halálban is konok, fonák, botor - :
a M a világa az, Istent tagadva - Vagy a más i k vagyok, ki haldokol
bűnt bánva, mintha szíve megszakadna? ...
Teljes éltünk - nem látjuk? - tévedés lett,
s szenny! ... M egváltónk, váltson meg tiszta véred!
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EGY VAROS
Szegény kezem te szegény szemem te szegény szivem te - :
hagyjatok fel a kereséssel!
A város meghalt.
Megha
It -.
Nem dobban benne többé sziv sem ártatlan gyermekeké, sem bölcseké.
Az antennárél, mely a kolostor felett feszült,
a fecske, végső csicsergése közben, lehullt.
Ne ássatok kutat az udvaron!
Nincs élet itt, mely érezne szomjuságot.
Ne nyúljatok kézzel a halottakhoz dagadt, puffadt, rothadó testek már azok pedig mesterművű alkotások voltak:
emberek!
Bennük fönséges élet lüktetett.
Ne háborgassátok hagyjátok őket az otthonaik romjai alatt! ...
E pince mélyén lángelme a holt -,
fölötte döglött lovak bűzét hordja szél süvölti: A TOK
!...
. .. E m ber e k (?) szálltak repülőgépeken
és most egy város omlott össze.
A város meghalt -: óriás halott! ...
Egy óriás sziv többé nem dobog És földgolyónk, keserű levében,
hány ilyen halottal forog? !...

IOS

SZÉP SZIVVEL
Ifjúságod gyönyörű kertjét, Fiam, hogy letarolták!
Mit nemzedéked épített, arra bombáik szórták.
Egy könnyé tették mély szemed: barátid elvéreztek A folyam, hol fürödtetek, nem vizet - vért eresztett.
A fák, melyeknek ágain kedvenceid daloltak :
madarak, kert, liget, erdő - agyongázolt halottak.
Véres, hol lépsz, a lábnyomod, s hiába emelsz vádat -.
Mire ezt mondtad: Gyönyörű! - riadsz : merő utálat.
S rontó vihar kiizben, Fiam, míg hírdették : Humánum! ennek rút visszáját láttad, és feljajdultál : F átum! ...
. .. Tisztán őrizted meg, Fiam, szíved e csúf viharban A vérfolyóból kilépve szóltál: Itt békepart van! S midőn sziklára hágtál fel s a két karod kitártad,
hogy békére megáldjad e magát-vesztő világot,
s egy jobb jövendő papjaként imára leborultál :
golyó találta szép szived s egy sírgödörbe hull tál.
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AZ6RA
Egy roppant szerkezet elé kerültem :
nagy volt, diszes, kerek.
Mi ez? - kérdeztem kissé megriadva.
"Nem látod? 6 ral
Mi, a vakmerők
éj-nap munkálva rajta, m i hoztuk létre
évek során.
VILAGTÖRTÉNELEM
óRAjA
ez,
mely úgy üt sakkor üt,
mikor s ahogy akarjuk 1"
Megrémültem. De kezdte már ütését
a roppant ára ••. Ing a föld. Menny dörög.
Népek kiáltnak jajt
s a földgoly6 vérkönnyben úszik.
Megreszketnek a Lét alapjai.
Az 6raszerkesztőknek véres a kezük.
A MINDENSÉG
üvölt ... 6, iszonyat 1S az 6ra villámgyorsan lepereg,
t ize n ket t ő t üt őrült hamarsággal.
És ekkor
villám zuhan alá a Végtelenség
örök s rejtélyes szellemkörébó1.
A VILAG TÖRTÉNELEM
6RAjA
megremeg -t
feszült pattant megszakad a rugája.
Lángba borul. - Utána por maradt véres, piszkos por: az "alkot6k" -é. ... Riadtan kérdem: Mi volt ez? Mi történt?
És válaszol a KOZMOSZ
szelleme:
"MOST AZ UNIVERZUM
6RAjA
tJTÖTT 1"
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EGY FORRAsNAL
A ködfelhők hirtelen meghasadtak Előttem a Deákkúti-Magaslat.
Hegyoldalon vizét a forrás önti,.
ősi dalát elmélyült hangon zöngi.
Lövell a vízsugár, mint hetven éve .•.
Serlegemet tartom most is eléje Simult szinén megvénült arcom látom.
Bágyadt a szem. Könny csillog tört sugáron -.
Fény, árny, iz, érzés, eszme elvegyülnek Körül a fák emlékekre hevülnek
s homályukból egyenként kibocsátják
régi barátok megdicsőü It mását,
s amit látok köd ezüst fátyolába'
átolvad egy királyi látomásba.
6, életem ünnepi pillanat ja 1 ...
Az eltűnőt maradóvá avatja.
Titkos erők fuvalmai lehelnek Ködképe leng előttem szellemeknek Emberalakot öltve körben állnak Kezükben serleg. A forrásvíz árad.
Ajakuk mozdul. Nyílik halkult szóra.
Szemuk villan és villámait szórja.
Jelenbe tör fel a múltba hullt Hajdan.
Oj értelem rejlik megholt szavakban:
"Hordozz magadban vezérlő igéket •.. "
"Legyen gigászi földi mérkőzésed , .• "
Az agg professzor, a bölcseknél bölcsebb,
szól: "Serleged Élet vizével töltsd meg 1"
És te is itt? Mint tündökölt értelmed! ...
Búsan borongsz : jóslata id beteltek ...
Naómi jön ... Holdfénysugár a karja.
Szeme csillag. Kis keze eltakarja:
"Emlékezel?
.. Seiveni szivedbe dobtam ...
6 ifjuság! • . . Bűvös világa hol van? •..
Látod: sírok. Magamba nézve látom:
Benned lobbant fel s tűnt el ifjuságom ... rr
Titkok lépnek ki múlt idők ködéből. ..

Io8

6 ritka perc! -: az emlék megdicsőül + + +
Feltűnnek a lángszellemű barátok Megilletődve tekintek reájuk ,
Nem seolnak ők - komorak, nem derültek dúlt viharokban sorra sírba dűltek . "
.. , Köszöntőjüket búgják enyhe szélbe,
s dobja a serlegét ki-ki a mélybe.
S míg titkos jelt: egymásnak áldást intűnk, .
forrás vizébe könnyet könnyre hintunk.
Lázunk lohad, de forró még az elme Bennünk mintha tűnt korszak énekelne Búcsú-testvércsókot adunk egymásnak ...
Ködfelhő száll ... Szétfoszlanak az árnyak. -

J
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6IFjOsAG!

•••

Mért hogy könnyű volt a nehéz s álomszerű a létünk?,
gyönyör a harc, magos acél, és szép a szenvedésünk?
Örvények felett lépteink mért oly könnyen futottak,
s megállt a perc, a rohaná, és maradává torpadt?
Ledöntötte viharzá sors, amit késszé neveltünk? romokbél mi - Herkulesek - új korszakot emeltünk!
Miért hittük: nem tündököl nap szebben, fényesebben?
s romlatlan ízlés nem ítél miénknél kényesebben? ...
Pr6féták voltunk, váteszek! - jövő-távolba láttunk,
s nem hittük: van tökéletesebb, mint teremtett
világunk -,
Szellemlények szóltak hozzánk nemes emberalakbanMiért? -: ha egy szép dal szárnyalt, mindjárt sírva
fakadtam -,
Mért volt diadalmas a Lét? . , korlátlan!. , •
véghetetlen .••
gigantikus a tetterő, és semmi lehetetlen? •..
Egész kertet mért éreztünk egy rázsa illatában?
S egy szó is mért úgy tündökölt, mint miben szent
varázs van?
Miért hogy bennem most kigyúl ezer tündéri lábnyom.
s a bűvös sz6t: 6 IF jOSAG!
.•• szívszaggat6n
kiáltom? !?...
Zendüljön bele kardalunk a Létnek himnuszába :
6 mély titok! . •• 6 szép titok! • •• 6, éltünk
ifjúsága!!
.
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MINDEN CSAK JEL
A végtelen tenger nem víztömeg
nekem, mint eddig - s mely fölötte elcsap:
a szél nem puszta hang - s a csillag nem csak
aranykő - és maguk a holt kövek
nem szertemállá semmiség. S a fát,
mely lombos fővel, széltől térdre nyomva
erőlködik pattanni fel magosra,
hogy a felhőkhöz zúgjon bús imát:
nem látom puszta fának. - Sejtve érzem:
minden, mi van, szebb létre vágy merészen,
s a dolgok mélyén bűvös kapcsolat;
s én több vagyok magamnak, mint mivé tett
vér, sors -. Mulandó, lelkem, itt a léted.
Lásd, minden csak jel
s föl fel é mutat,

A CSEND
Mikor az égbolt hallgató harang,
fák alszanak, nem rezdül víztükör,
éj homlokán hideg fény tündököl,
s szentségtörés volna egy röpke hang;
mikor a föld, mint egy komor halott,
megbénult szívvel dermedten hever,
s hiába jajdulsz, visszahull jajod,
az ég és föld részvétlen, nem felel:
ilyenkor szóltam: - Csend, mondd meg: mi vagy?
Őstitkodat gyakran fürkészte agy:
tudós, bölcs, költő. - Hallgatsz? ... Nincs szavad? •.
• •• Ki hitte, hogy hallja a Csend szavát,
nem Őt hallotta az, csak önmagát A Csend hallgat mindig - rejtély marad.
III

AHfD
Megint várom az ÉjjeltLátom : jön.
Előtte közeleg az Alkony sötét köpenyét szétteriti betakarja a fáradt városokat
s a megfáradt városokban a megtört embersziveket.
S lám, itt az Éj,
Palástját átszakitják
keresztjeikkel a templomok tornyai +»
és fönt, az Ég sötét vizében úszva
ringó csónakok merülnek fel:
a csillagok.
A mérhetetlen magossúgban Hid támad.
Ragyog.
Ugyan, ki volt az Alkotója?
A végtelenbe lvelődik.
A Hid alatti homályba burkolóznak
a nagy gépvárosok s a kicsiny, tört emberszivek.
A Hldon járnak s köszöntik egymást
a földi árnyak és az égi fények egymást ölelik lelkek, sóhajok,
keresztek s csillagok,
mély titkokat lehelve,
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A LYRA HALDOKOL
Erdő volt itt. Ma út. Robog motor.
A fák félve huzódnak egyre feljebb.
Szabad magosban a sas hol kerenghet?
Már nincs magas ... - A Lyra haldokol.
(Jvölt a város, - vad iram, komor.
Van béke, csend? Hollelhetsz, lelkem, enyhet?
Korom és füst a lég. Szemed kereshet
eget - nincs már. .. - A Lyra haldokol.
Az űrhajó egekbe behatol,
korlátot tör, szellem-alkotta Rendet.
A régi bárdok húrja nem dalol.
Körül tömör gonoszság pestise terjed.
Törj meg szívem f Ne remélj már te csendet ...
Komor vagyok. A Lyra haldokol ...

CSAK pARA MINDEN
Csak pára minden ... álom. .. álmodás ...
Mi más a Lét? Arnyéknak röpke árnya.
E föld is csak árnyéklétű - lejárja
évmillióit"':"" Tűnő alkotás I .
S bármit teremt a képzelet, tudás:
csak pillanatnyi villan6 sugárba
kiszökkent álom, melynek oldott szárnya
csillog s elég. A sorsa elmulás,
Minden, mi van: valami másnak álma;
egyik álom a másikból kiszállva
kerengi örök körforgásait ...
. . . Mig pára-létem végleg szerteszéled :
lobogtasd egyre szétmálló igézet,
6 álomlét, bűvös foszlányaid I
8
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ÓKÖLTÉSZET
Ó, visszaadni lángelme se képes
mindazt, mi bennünk rajzik, átrepül.
egy élten át. E csöppnyi kis kerékhez :
szivűnkhiiz mily ánsúllyai nehezül
- amint a vért villámlón hajtja - véges
létűnk tudása, melybe elvegyül
a fájó kétség: bár váltig vajúdhat,
kevés mit költő dalba öntni tudhat.

S a lét rövid. És mit kínosan érzek :
végetlen térben munkánk gyér kalász ...
parányi rész ••• szemcséje nagy [űzérnek.
Seregnyi mü, nagy életalkotás :
kis gyöngye roppant óceán vizének,
amit véletlen fog ki a halász.
Tragédia, fönség, szép, versbe szőve:
legmélyebb lényét veszti szóba öltve.
S á, Költészet 1, mégis tebenned könnyül
bús lelkem terhe ... Hang, fény, árny megett
te szősz villígot rejtelmes gyönyörbül :
tündéri játék, iZló képzelet 1 ...
Éltet lehelsz a porba, - alkotsz könnybül
gyöngyöt, valóból álomképeket 2.A Lét szövet csak, ~ gyöngéd ujjal éred,
slehull - és ott : a létformáló Lén y eg ••.
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ÉLETALKONY ATBAN
Fülledt a lég. Az ablakot kitárom.
Arany tenger ömlik el a lapályon.
Hanyatló Nap. Sugára szörnyű ferde Vihar közelg? A dolgok végső rendje? ...
Titkos borongás gördül át a tájon.
Karosszékben asz á mve v őke t várom. "
Jönnek számon kérni árnyékszerű lények ...
Alélt tudatom végsejtelembe réved.
Szemem hunyom, homlokom mélyre hajtom.
Félelmetes .•. Viharba fut az Alkony? ..•
Ez véghatár? ... Mulandók véget érnek? ..
A gondolatok ilyenkor milyen mélyek! ...
Sötét palástu csoport tolong. A vétkek? ..
Vagy szellemek? .. Felfoghatatlant kérdnek -.
Tusakodom. Majd kiengesztelődöm:
nem volt-e derűs s hosszúra nyúló őszöm?
s nem ért-e bé végre nehány gyümölcsöm? ..
• •. Vihar ölébe hull a nap korongja.
Magát a setét mind szélesebbre bontja .•.
Kopogtatás ... A K ö n y örü 1 e t s végtelenjébe lassan beszövődöm.
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6 jön,

TÉBOLYULT

6sZ

A hegytarajra megtébolyult Ősz ült Istennek fájt az ember s beleőszült.
Egy hosszú percig - évezredig - nézett,
s valami szörnyűt, mondhatatlant érzett.
Mindent látó nagy szeme könnybe lábadt:
hát megtagadta ŐT az ember - szembe lázadt. ..
S csak nézi: más kén t forg a Föld golyója ...
fer d é n forog ..• útját inogva rója ...
Míg az ember mindenütt Rendet bontott,
a Földben is abe 1s ő rend megbomlott
és kifutott az Isten tenyeréből Eltűnt az egye n súl y a Föld kebeléből. S most emberész Istennel szállva perbe
lázadozik: hol a Lét ősi rendje?
Nagy-mély barázda lett az Isten-homlok:
egyensúlyt vesztett világ fölött borongott ...
. • • Jaj: Ember! ... Jaj: Föld! ... Jaj: Istentőltávol! •..
Midőn a Ren d kivetkőzik magából.
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LArOMAs
Valóság-e vagy 1 áto más ? . .. Riadok furcsa lármán.
Kiált az utca, - hírlelik: "Most halt meg Kutas
Kálmán! ... tt
Bizony, nem értem semmiképp ... Talán ketté
szakadtam? •..
Egyik ÉNemmel itt ülök +» a másikkal meghaltam? •.
Megdöbbenek: ilyen eset! ... Lehetek két példányban? •.
Lehetetlen! ... Ilyent soha se hallottam, se láttam.
Az egyik ÉNem figyeli: mi lett a másikával! ..•
Mély csönd! S ni, élő-engemet - nem-tudom-mi beárnyal.
Fejemre ködsüveg kerül ... És eltűntet. Nem látnak.
De látok én, és jajdulok: rendeltettem csudának? ••.
Hogy két példányban is lehet ugyanannak személye?
Holtan fekszik az egyike, s a másik itt van - élve?!? ..
Seltűntető süveg fején! . .. (el se mondható szóval ..• ),
s az élő fél [igyelgeti : mi történik a holttal.
Őrült rohamban futnak el a pillanatok, percek ...
De mit megéltem. leírom ... No, tollam, írj már!
Percegj! ...
. . . Az a Th á sik, ki eddig élt: asztalnál, tollal kézben
- magam mása - szivéhez kap ... Megszünt. .•
megholt e g ész e n.
Az emberi szép koponya, e templom-kupolája,
csak ázolék. Nem zúg benne a gondolatok árja.
S a sziv, mely eddig dallanát oly ritmikusan verte
s magasságos zsoltárait nagyszerűn énekelte:
megszűnt dobogni ... Híre kelt, s kik ismerték a holtat
míg élt, mos t jöttek, és kitűnt: elég számosan voltak.
. . . Gyors percek múltak. Figyelem én, ki még itten élek
és szellemtestre váltva át a holt Kutasra nézek,
- hogy mint villámsujtott fatörzs: eldől ... a földre omlik
(-élet
s halál, lét és nem-lét epereben meghasonlik -).
Sereggel nagy néptömeg gyűl s jajongva dől a testre,
s könyörög: éledne a holt. .. az ajaka lehelne! ...
Szeretne szólni a halott: "Ne zavarjátok álmom.
Isten remek rendjét én a halálban is csodálom.
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A vége ez: itt nincs tovább, - igen, ez Isten rendje
"
Gyászkórus jöjjön s gyászdalát. no rajta f, énekelje .
• . . És: élő ÉN, holt másamat szelíd mosollyal nézem.
Tetemként fekszem. Döbbenet hatja át élő részem.
Jól látom-é? ... Mintha amott szellemsereg leszállna.
A holt tetemre rálehel egy Arkangyalnak szája Leszedik róla a ruhát. Pőrén hever a teste.
Ujabb csoda -: több angyalkéz a seivét megkereste,
s az Arkangyal kiemeli: "Következik vizsgálat •..
E szív titkos kamráiban a szemiink mikre láthat? ...
E húsdarab holt sejtjeit sorra élővé oldjuk ..•
Ni, mennyi kép, miket látott kivételes halottunk f ... "
S a dermedt testrész éledez, miként egy álomlétbe' és hatolnak angyalszemek elmébe, szivbe, vérbe ••.
S ki mit talált jelentését egy jegyzőkönyvbe mondja
és angyal keze írja be tiszta fehér lapokra :
"E szívből futnak el fínom sodrású lelki szálak
az emberek százaihoz - rajtuk érzelmek szállnak ••. "
"Krisztustól jön a fővonal - az áram árad onnan ...
azt vette át a többi szál ... Csak Isten tudja hogy'
van ...
_Nagyszeretetek szálai ... S hogy tnikhez nem
kötődikf •..
. Fűszál ... hegyek ... özvegy ... gyerek ... Mi
mindenhez
szövődik f ... "
"A lábakat vizsgálom én - világot gyalog jártak ... "
"Csodálatos kis szemgolyók - nagy távolokba
láttak ...
A pillantásuk behatolt elmékbe, szívrekeszbe az emberben s dolgokban is a lényeget kereste ... "
nA kézujjak holtmereven egy tollat szorongatnak,
s hegyén, egy téntacseppben is, betűk százai vannak •.. ft
"S gondolkodása szeruei f ... No, ez már
mondhatatlan ...
mi hevít itt? .. Tán égi tűz, hogy olyan olthatatlan?
Egy műhely ez. Alakul itt a szellem szent tudása:
mint lesz az ember EMBEREBB
- az Alkotója
,
ft
masa .••
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(Hogy mi minden tud rejleni egy parányembertestben! ..•
döbbenettel merűlök el tengernagy-rejtelemben Hogy egy porszem mivé lehet! ... Gyémántként
tűndökölhet ...
Ha láttatni tudhatnám ezt anyagelvű köröknek! .•. )
Most egyik angyal így kiált: "Zokogj, busongó ének! -:
Sötét rekesz ... Itt démonok ... Gonosz emberi
vétkek ...
tt

De váratlan kinyúl egy kéz, s e döbbent pillanatban
egy cseppet ejt le. Vércsepp ez, - tisztító erő abban? Mert alig hogy az a vércsepp a vétekhegyre hull rá,
már nincs. Eltűnt mint magasból mélységbe zuhant
hullám.
[gy forgatják a holt Kutast, vizsgálgatva a testit az adatok sokasodnak, a bejegyzés növekszik.
Az utolsó bejegyzés ez:
.Kutas összetört korsó Mindig fontos: mily a kezdet, és mi a 1e gut o 1s ó.
Több gondolat akadt fel itt - utolsó pillanatban s futott a téntacseppbe bé . .• ne legyen leiratlan _ Mint ősviharban ősfenyők az ősidőkbe zúgnak:
sok gondolat viharzik itt s egymás hegyébe futnak:
,Hallgasd, ha gyermek gőgicsél -

szó nélkül is
megérted:
felzengő ezüst patakon táncolva lejt a lélek -'
,Ő szól: Ne hírdesd ó Tudós, hogy csa~ rezgő anyag
vanVilágmegváltó szellemem ott munkál az anyagban:
,A szenvedés glóriáját, lásd, Jób-kínokba szőttem Azt éld, mi halhatatlanul marad meg az időben:
...

Gyásznép közelg. Bevégződött

a nagyszerű
vizsgálat Való? .. Alom? .. Mi volt? - kérdem. Valóra váló
látszat?
Holt-magamat feküdni el a föld porában látom.
Még egyre fog s nem enged el e való-éber-álom.
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Ú-IMBOLYGÓ
SZELLEMI FÉNYEK

TEMPLOMUNK
Az első hang, mely seivemig hatott :
templomharangunk, zengő dallamod T apogatázua, kőfalad megett
pr6báltam az első lépéseket s a temetői hársfaillas-ár
édessége jelezte: itt a nyár.

.

Ez oszlopok mögül - megáldva már koszorúsan jött ki sok ifjú pár -.
A konfirmáltak hangja égre kelt az orgonában angyal énekelt.
Oltár előtt - sirattuk őt nagyon holt pásztorunk feküdt ravatalon .
. . . E templom: jelkép. Szívem benne él,

ő meg szivemben. Sírig elkísér.
S a toronyóra halk ütése itt
kiséri éltem múló éveit,
és megnyugtat elzordult éjeken :
Sze r et e t kisér- egész éltemen.
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6 JÖN
Kire világít ez a gyertyaláng?
Az új évben ki jön s köszönt reánk?
Világ útján csöndben s bizton halad.
Megáll. Kopog. Nyílj fel szív: zárt lakat!
6 jön ::az OR.
.
Elég tiszta az én szívotthonom? ...
Házam? .. Éltem? .. 6, OT belévonom ...
S míg létem gyökeréig remegek,
lelkem kitárom: mindent felfedek.
6 jön: Blrám.
Őnélküle életem mit sem ér ~
Vele - ujjongok, lelkem újra él,
s a fénye felcsap, égig magasui :
felismerem, hogy 6 - á, 6, az OR,
ki üdvözít.

MAGASsAGOKAT

LATSZ

Magasságokat látsz te most, s rendkiuűl-méiyeket jégormokat és tűziiuet, villámló végezetet minthogyha sok-sok embersors zordan egybesűrűlne,
s nehéz szárnyon csoda és jel közöttünk átrepülne:
a Menny világa földre száll, - a Föld Mennyé
dicsőülitélet és megtartatás az OR trónján dicsőn ül.
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HAJNALCSILLAG
-

-'- RAGYOGJ! ••.

Ének, háborúban -

Hajnalcsillag, ragyogj vak éjbe hatolj be bűnbe és sötétbe ~
oda, hol pokol tüze ég!
Veled a földre béke szálljon.
Könyörgök: Jöjj, Békekirályom
s szítsd lángra hitünk vert tüzét!
Borong köröttünk bűnök árnya.
Vergődünk. Szívünk vágya száll ma,
édes Megváltónk, im, Feléd!
Advent van. Forrón, várva-várunk,
Egyetlen OR, Békekirályunk - tört szívű nép - állunk Eléd.
Nem fegyverrel jössz, nem hadakkal kereszttel jössz, igés ajakkal,
s bár sok nép életedre tör
vérből örvényt szökkentve gátul,
. vesztő szándékkal, rút-galádul:
hatalmad mindent elsöpör.
Idők fölött élsz halhatatlan',
ma is megállsze gúnyviharban,
s szíved tisztító vért ereszt -.:...
Korok jönnek, a sírba tűnnek,
legfent űlők mélybe merülnek,
de áll s megvált a szent kereszt.
Mondják: nincs néped itt e földön.
Van! Lelkeket titkon betöltőn
országod terjed, s meg nem áll :
eloltott szikra tűzre gerjed:
igéd felgyúl, vak éjben terjed,
sötét létünkbe fénye száll.
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Elcsendesül dúlt tenger árja,
a viharnak kiég a lángja,
ahol, Urunk, Te megjelensz Vad korszak ez. Te állsz a romján
magaddal új világot hozván,
s hol béfogadnak, béke lesz.
Élflnk mi ma komor időket.
Az ellenség rettentő. Oket,
hűséges Urunk jöjj slegyőzd!
A földi béke egyre dúltabb,
Vihar a kor, erkölcs vadultabb Sátánt poklába visszaűzd !
De dúlja bár harc földgolyónkat,
bár vérfolyók felzúgva folynak:
közel a kor, szűnnek fajok -,
s ha tör reánk a végitélet,
s világok milliói égnek:
megment az, hogy Tied vagyok ...
. • . Hajnalcsillag!, ragyogj vak éjbe hatolj be bűnbe és sötétbe,
oda, hol pokol tüze ég Veled a földre béke szálljon!
Könyörgök: Jöjj, Békekirályom,
s seitsd lángra hitünk vert tüzét!

I26

,MINDANNYIAN

'.

Szólt a Szellem: Nézz fel! - Az égre néztem.
jézust láttam: ül jényfelhőnaz
égen,
körüle a tizenkét tanítvány van ...
Kenyeret tör, és rejtelmes szavában
mindenkit hív ke ny é r hez ... Nő az asztal.
Tárul karja ölélőmozdulattciL
- _
Szólt a Szellem: Nézz fel! - Terítő szállott,
alá asztalként. Tömeg lakomázott.
A teríték messze-táuolba terjedt. : .
S nőtt a kenyér, il tér ... - ezernyi hely lett.
Fénylépcsőkön bús árnyak felmerültek
s a- v a c sor á hoz
boldogan Ieűltek.,
Szólt a Szellem: Nézz fel! - Ég magasában
egy óriási lakomára láttam Létforrások r,nélyből magasba törtek
s a kelyheket szinig töltve ömöltek ...
Nem volt üres hely, éhező se többé,
s~a lelkeket a Szent Szellem betölté.
,

.",

A G?ERMEK jÉZUSMEi.LETT
, Midőn a jászolágyban látlak,
s azokát,kikmelletted
állnak:
a barmot, pásztort és a nyájat:
, ~M elléd én is leroskadok ...:.A szalmaágyhoz balgák, bölcsek
sereggel jönnek, odatörnek,
nagy boldogsággal ejtve könnyet én is könnyet s seivet adok.

S körül, térdelve, itt anyájunk :
alázatos lelki családunk ó, hogy csodálunk, hogy imádunk!
A szívünk hála s szeretet -
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Te meg reánk szelíden nézel,

s ez isteni szent gyermek-kézzel
megáldasz minket drága vérrel s szemed boldogan ránk nevet.

CSODA A BIBLIA
Csoda a biblia! - nélküle nem volna
létünknek mély lelki s magassági pontja nem volna templomunk - imádkozás helye nem .zengett volna fel a szent Bach-i zene nem volna Munkácsink - jézusi művészetmennyei e g ész b ő 1 földnek adott részek nem lett volna Luther, Kálvin, s annyi mások:
Krisztusra mutató szent hitáriások. Hirdetem: ami jó van e rossz világon:
az eredő okát e kiinyvben találom ...
. . . Atya, Fiú, Szellem - én Rólatok zengek:
Teremtsetek bennünk végre igaz Rendet! ...

.MI KRISZTUSI:

TUDOM

Siránkoznak: ho! élek, s hogp az eszem hol áll - :
nem kell megalkuvásos, de kell tiszta morál:
Gyötör a kétség. téged : nem járok jó úton. Hallgass! ... Mesterem JÉZUS, s mi kr isz tus i :
tudom.
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Te meg reánk szelíden nézel,
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Krisztusra mutató szent hitóriások. Hirdetem: ami jó van e rossz világon:
az eredő okát e könyvben találom ...
. •. Atya, Fiú, Szellem - én Rólatok zengek:
Teremtsetek bennünk végre igaz Rendet! ...

.MI KRISZTUSI:

TUDOM

Siránkoznak: hol élek, s hogp az eszem hol áll - :
nem kell megalkuuásos, de kell tiszta morál ..
Gyötör a kétség. téged: .nem járok jó úton. Hallgass! ... Mesterem JÉZUS, s mi kr isz tus i :
tudom.
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CSAK JÉZUSNAK
Hordozd, halkulva csendre,
amit hordoznod kell . másnak elkeseregve
nehezül a teher.

A seb csak jobban fájdul,
ha hozzá ér kezünk,
és ajkunk panaszától
újabb kínt érezünk.
Ha fájdalmak, keservek
töltik be éltedet:
valld az Egyetlenegynek.
ki bút, bajt elfedez.
Ő hordja gyöngeséged szeretete csodás vígasztal, gyógyít téged
mint nem tud senki más.
Őhozzá vidd a terhed,
mellyel szíved tele mint atyával a gyermek
beszélhetsz Ővele.
Boldogság, béke tölt be,
szemed ha ŐRA néz,
s mi lelked úgy gyötörte:
könnyű lesz a nehéz.

9
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IMA
Uram, bocsásd reám
a tetszőt s nem-tetszőt megnyugszom, hisz kezedből
kapom én mind a kettőt Csak nagy örömökkel,
csak nagy bánatokkal
ne árassz el engem s boldog elégedés
békéje él szívemben.

CSENDESED]

EL

Ébreszt a reggel? Csendesedj el!
S elcsendesedj, ha jő az est Munkád végezd imás kezekkel Sok bántás ért? Elcsendesedj J
Bel s ő cse n d légy e földi zajban hit ha a Gonosz öldököl
s gyűlöletverte bősz viharban
az Armány életedre tör.
Légy csend amikor ócsárolnak

s merő seb lettél már belül,
s bár hűn szolgáltál, megvádolnak,
s elhágy mindenki - csendesülj •
Igaztalan bántottak téged?
Romlott világ ront ellened? ..•
Csituljon el felzajgó véred légy egyre, egyre csendesebb.
Szellemerő kell életedbe,
ha terhedet alig birod sakkor halkulj legmélyebb csendre,
ha érzed: közel asirod.
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ISTEN NÉLKÜL - ISTENNEL
Isten nélkül hal voltam a fövényen vízcsepp-parány, akire tűz lehel száradt fűszál magasló orom-életi madár, akit tört szárnya nem emel ...

. .. S jött hozzám Ő - lényembe behatolt,
s ím éltet viz, fény ... emel szárny ... ÉI a holt.

ALDANIFOGNAK
-

Turóczy Zoltán emlékére -

Sok ige röppent tőled el ajakad sok fohászt lehelt sok áldást adtál - merre szállt?
Volt-e, akit seiven talált?
Homlokom fénye felragyog - :
Aldást adtáláldott vagyok,
s miket hirdettél: az igék
megfogták sokunk mély szivét.

Habár most sírba tétetel,
a magvetésed létre kel Némán fog állni sírköved,
de szólnak rólad hű sziuek,
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NE ZAVARD

6KET •• :

Nézd: ő magába mélyed,
titkos világba lát,
s mit szellemek beszélnek
nekünk adja tovább lelke a Végtelenbe tart a b ö 1cse t ne zavard.
Szeme az égre villan szól hozzá menny s a föld mi lesz, van, s porlad sírban:
benne alakot ölt Keze a lanton ... Halld a dalt! ...
a k ölt ő t ne zavard!
Izzadt arcát letörlöm simogatom puhán Csendben alszik a földön
nehéz munka után szemén álom békéje leng a m u n k á s álma szent.
Látod? Leroskadt térdreajka fohászt rebeg néz eljövő időkbe egész lénye remeg lát lelke földi léten túl p r ó f é t á t ád az UR.
Hálásan nézd el őket:
az Ég küldöttei őbennilk testet öltnek
az URnak tervei,
s midőn alkot egy job
őáltaluk teremt.
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b Jelent:

VAGYÓDAS
V ágyódom földöntúli csendre Ereszkedik már alkonyom M erűlök el a puha csendbe
mint anyaölbe egykoron.
Leűlök egy magányos sírra hallgat a földi lét dala Hegyélen gyúl az alkony pírjavagy : örökélet hajnala?

TUDOM
Én nem tudom: honnan vagyok,

s mi lesz velem, ha meghalok tudom: ha halálba török:
szeret s felfog AZ, ki örök.

MEGOLDAST

KERESEK

Sokezer könyv. Nagyszerű, mennyit tudtam!
Milljó megoldás, de még több talány.
Sok művet sziiltél őslény : TUDOMANY!
Veled vesződni végre már megúntam.
Te is itt vagy, akiben Bölcsre leltem?
Tőled kérdtem : Honnan? ... Hova? .. megoldást te sem adtál. Menj tehát! Csalódtam benned is: a BÖLCSELETBEN.

S lásd,

Röpködjetek szent, ihletszülte képek! -:
tört sziv, nyilt sír, magasba szálló Lélek,
sok égi Lény, ki bennem jelt hagyott!

A Láthatatlant látom már ... Megértek
szellemlétet ... Istent ... sorsot ... temérdek
rejtélyt -:
his z e k, végre EMBER vagyok.
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VALLOMÁSOM
A szellemem nem petyhüdött el resten :
szenvedéllyel - szinte kétségbe estem nagy, örök jókat sok helyen kerestem.
Világkultúrák színtereit bejártam,
de mit kerestem, sehol nem találtam Beszéltem híres Nobel-díjasokkalvitatkoztam kutató tudósokkal -.
Sok keresésemnek végére értem Nagy Örök Jókra leltem egy kis téren:
Szent Bölcsesség várt, Szellem mély nyugalma,
s most fény zuhog célba jutott utam ra -:
a Golgotán kereszt tövében ülök. Megnyugodtam. Bensőmben felderülök Mély redőjű arcomon könny szalad Szó hallik FENTről: MEGVALTOTT
ALAK.

EGY SZ6VAL
A minap mily rettentően papoltak szavak és gondolatok egybefolytak úgy vélekedtek: hosszan kell beszélni,
s jó izlés: a rosszat is megdicsérni.
] ó n á s néhány szót mondott, és - hatott,
jól ráfigyelt a lélekben halott.
Az Istennel nem szállottak vitába s egy nemzet tért meg: barma és királya.
Nem retorizált Krisztus a kereszten.
EGY
szava volt - hangom mélyre eresztem -,
egyet
len szó. Ez: ELVÉGEZTETETT
•..
. •. Prédikálni egy szóval is lehet? ..•
Mit mondanék, szószékből kihajolva? ..•
SZERESS!
... SZERESS!
- mindössze ennyi
volna.
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AZ ÉDES KIS ROKON
Ha meghalok, gyomverte síromon
felettem majd, az összedőlt romon
megjelenik az édes kis rokon,
s dalát, a harsányt hallani fogom:
lágy permetegként hull alá a sírba fejfámra is nagy hittel írja. .. írja ...
és holt szivembe vigcsetalán sírja:
Fel t á m ads z még I dalolja kis rokonom : a pacsirta.

A PÉLDA
Ha prédikált - igen, volt ilyen lelkipásztor tündöklő példát vitt szószékre otthonából,
s e szokáshoz hű maradt törhetetlen.
A példa vonzott, lángolt egyre szebben,
s habár e példát soha el nem mondta,
mégis hatott, mint célban robbant bomba.

S e pap bűvös erővel vonta nyáját mit szált, lélekkel hagyta el a száját.
Amulsz talán? Kétely támad szivedben:
"Ilyen nem volt I Mit mondasz, lehetetlen 1"
T évedsz I Bár nagyritkán. megesik néha:
az éle te volt a tündöklő példa.

I35

A KIS PAP, MEG A NAGY PAP
Toronymagas pap! Kis társa szerényen
áll mellette. A ma zennek:
"Nem értem.
Könyvtár vagyok -, s parányi könyv te, vékony Hangod gyönge -, enyém erős, hatékonyÉn lángoszlop, te meg csak gyönge szikra -,
s hozzád tömeg tolong, s az ajtót rám ki nyitja?"
A másik áll s töprengve ezt felelte
- szavát alig mondta, inkább lehelte - :
"Csodálom én is s semmiképp sem értem szünetlenül hozzád küldöm a népem mondom: mit sem tudok, és mit sem értek nyelvem botlik, az eszem gyönge, téved s nem is lehet vonzó szomorú arcom szavam szellő - te szónokolsz viharzón ...
Hm, mi az ok? .. Tán mert magadon ámulsznem vonzod őket - magadra világolsz:"

A HIT
. Bármid lehet, hit nélkül mit sem érsz -.
Száz pedag6gusnál különb nevelő:
eleven könyv tebenned. Bölcs szava
mindenre van. És mint egy tilt6 ké$
emelkedik fel, hogyha bűnre csábít
az alkalom. Alázatra tanít,
hogy ne emeld fejed a csillagokba.
Lelki szemeddé lesz: meglátod véle
a bűnödet - törvényét Alkotádnak.
amelyet sértve megsérted magad,
s amelytől elfordulva pusztulásba
fordul egy egész nemzet is.
A hit
oly tiszta látás, melyhez foghat6t
nem tud megadni semmi bölcselet.
Kitágult szivvel érez mindaz iránt,
mi véres fájdalom -, mi meggyalázás,
jogorzás, jogtiptás. Nincs oly erő,
amely bátrabbá tudna tenni. A földön
nem lehet oly nyomorult száműzött,
aki iránt ne hajtna szánalomra:
s e g í t sd!
A bűnt utálja, de nem a
bűnöst. Halált nem fél, de ember
sincsen, akitől félne. Drága kincs.
Isten kinálja ing y e n. Elfogadd.
Életre erő, halálra vigasz.
. .. Ugye tudod, hogy mindez így igaz? !...
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ISTEN-TANÚ
Láttam magam elődeimben,
egyik ősömben, vérpadon vérpadra Bibliával mentem
s egy angyal csókolt homlokon.
E nagy ősömben benne voltam nem hittem azt, hogy meghalok utódok során meg nem haltam századok multán itt vagyok.
Rokon vagyok a vértanúkkal:
szép örökélet-dallamú s hiába hangzik rám ma g'únydal :
vagyok ma is Isten-tanú.

SOKAKNAK
Mögötted ott látok egy áldott szent kezet a kézben egy mécset - követ hűn tégedet -.
Ki tartja, nem látszik, de fénye világít.
Hit ves e k így tartják drága szívlámpáik' .
Ó, ez a Lelki Társ - e szelíd, e jámbor követi mécsével merre megy a vándor ezért lesz éjben is oly biztos a lépte -.
Ezért jártál te is bizton a sötétbe':
munkád, hivatásod, egész lényed megett
egy 6rz.ő Angyal állt: Hitvesi Szeretet.

REJTŐZŐ BETOK
Láthatlan írás rejlik mindenütt - :
nyomozgatok sok rejtőző betűt - :
nap ... fény •.. sötétség. .. égbolt.. . csillagok ...
levegőégben úszó dallamok ...
hűs jégmezők . .. villámló fellegek
.
vér s könnyek mélyén rejtelmes jelek
.
A Létnek titkai közt járok itt
megfejteni betűk talányait és hallgatom: holt fűszál mélyiben
Mulandóság szendergve mint pihen ...
S a sok betűt elrendező szemem
olvas, s ámul: Nagy vagy Te, Istenem!

ANAGYÚT
Vigasztalóm: jöjj néma éj!
Tűnj földi nap, szivem ne félj Borúsak itt az árnyak Fáradt hajós lét tengerén:
oda vágyódom én, szegény,
hol égi tájak várnak.
Tisztul a lég, felhő suhan innen távolra visz utam,
hol senki nem követhet ...
Jön a Halál, mint jó barát,
omló testem karolja át,
sangyalszárnyak
emelnek.
Vigasztalóm: jöjj csöndes éj!
Tűnj földi nap, szivem ne félj!
Csitt, földi élet árja!
Lelkem szeme, ó végre lásd
ez éjen túl i pírkadástPihensz, szív nemsokára!
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ELÉG •••
Sokszor hallottam már e szót: Elé g 1...
A téli éjben kályhánk lángja ég.
Rémülten nézem: mennyi árny suhan
s imádkozá anyámra rázuhan:
"Uram, elé g volt, - fájó volt napom,
de vélem voltál s nem fájt oly nagyon ... "
A messze-múltra hűn emlékezem ...
Egy haldokló fogja meg két kezem:
nagyanyám ... Mondja: "Én most meghalok,
örökségül csak egy igé t hagyok.
Ha jön reád, mint most reám a v é g :
halld, jézus mondja: Hű szolgám, elé g 1"
... jártam azóta mélyben, magosan,
s láttam a Sátánt sokszor, mint oson
a Földön át -, s hogy mit hagy vissza: bűnt.
Milyen nehéz megállni hitben, hűn 1
S mikor felzúgtam : Bűn ellen ki véd?
" Veled vagyok - szólt az OR - s ez elé g."
Hol most vagyok: szószék: a lét orom és prédikálok -. Igémet dobom
a nagyvilágba ... Mint viszi a szél! ...
Em ber csak az, ki HISZ, SZERET,
REMÉL ...
. . . Szózat hallik: "jöjj szolgám, már elé g 1"
Leborulok: most már jöhet a vég ...

ASZÓ
Mint kenyér a magban sziv: mély, zengő hangban mint kincs aranyércben mint élet a vérben mint víz fellegekben halál a méregben mint velő a csontban :
erő van a szóban
...
. . . A szó / ... - vigyázz rájok / ••• vihet áldást, átkot Oly szót adjon szived,
mely éle t r e vihet.

UTOLSÓ
Megilletődve kezdtem évemet megilletődve, hogy kezdenem lehet.
Homlokom fényét kűldtem Égre fel az ajkam hálahimnuszt énekelt.
S ím két szárny mint gyászkendő béfedez egy angyalé, s súg: "Végső éved ez l" ...
Leroskadok. Dúlt visszhangot adok hosszú sóhajt: "Meghalok /" - hallatok.
Bölcsként hajolt rám ekkor Ihletem:
Hattyúdalod szent megnyugvás legyen/

. .. S most jönnek rám, zuhannak zord napok:
vernek ... hátulról tőrdöfést kapok Harag gyúl bennems káromoina szómszennyfolttá válnék szűzi tiszta hón üvöltenék ... - s mellém áll Angyalom, rám néz -, szavát rettegve hallgatom:
"S hogyha e nap meglátod a halált? /? ...
Roskadj térdre s ki átkoz téged, áldd / ..•
Csitulj / ••• Szeress / ... Forró legyen szavad,
mert úgy lehet, szived ma megszakad l"

... Eljön a vég. Szemünk hiába sír.
Közel a perc és vár reánk a sir .•.
Térdem inog. Megnedvestil szemem:
minden uto 1sónagy,
szent s szép legyen! ...
Ember, világ, testvérek, nemzetek:
az uto 1s ó fölöttetek lebeg ~
Kik élünk: élünk itélet alatt,
s egyszer eljön a végső pillanat!

KÉs6
Sorsot rejtő szó ez:K
éső!
Úgy metsz belém, mint egy véső.
Célomat el sosem értem sose termett nékem érdem -.
Kés ő n keltem hasznos útra.
Mért? Nem tudom. Isten tudja.
Életfa-ág tört alattam Gyakran árokba szaladtam.
Útra álltam - kocsik jöttek,
durva kezek sárba löktek.
Mindig elmaradott voltamVálaszt mindig későn mondtam Hibáztam ha célba lőttem,
s fogy tam kedvben és erőben - ,
Vad lesett rám a határban Magasságba későn hágtam ...
. . . Körülnézek - kit se látok.
Jobbról árok, balról árok.
Tüskemarta sebem vérzik,
v é gem várom, az is késik.
Hogy jutok fel a Nagy Hegyre? ..
Számíthatok kegyelemre? ...
Kisért a szó: Kés ő ...
Kés ő !...
Belém metsz, mint éles véső ..•
. .• Titkos hang szól: SOSEM KÉSŐ! ...

KOLDUS VAGYOK
Koldus vagyok. Már amikor szűlettem,
rendelt sors volt: kezdettől az legyek ...
Templomajtókba sodródva álldogáltam Próféták léptek át a küszöbön nyomukban Pál apostol lépkedett
s evangelisták hosszú szép sora.
S én főm lehajtva álltam. A szívem
vette, mit adtak, s itten állok most:
dúsgazdag koldus. És barátaim
kezébe testálom a kincseim. Gazdagon halhatunk mi, koldusok.

KITELjESEDIK-E

ÉLETÜNK?

Teljessé érlelődött életem?
Nem! ... Ér voltam. Tengerig nem jutottam, rámhullt fák kiizt, ezernyi fény jelen,
mégis mindig tenger felé futottam.
Szabad volt csörgedez ve csengenem Nem fájt ha vízesésként mélybe hulltam A Mindenség szent lelke jött velem,
s ha úgy akarta, földszínt alá buktam .
.. . Ne mondd: Teljessé váltam már a földönVagy : Hivatásom töretlen betöltömAz életünk mindenkor tört darab.
Tökéletes?!?
.. C é 1 !... El-nem-ért marad.
Teljessé vált életet sosem láttam.
A mag termő mikor lesz? - a halálban.
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A SZIVEM HALHATATLAN
TE lehelted belém a lelket -: élek,
még akkor is, ha testem szétomol.
Szemem: szemed, - így Végtelenbe nézek.
Szívem: szíved, - hát Téged ostromol.
Elmém száz gondolats--;cirnyát kibontja Nincs oly erő, mely e földön maraszt Lélek vagyok s e lelket lelked vonja.
.
Mi Tőled jött, mi mást kíván? Magast!
Mint Változatlant hordlak önmagamban,
s száz változás között is egy hitem:
Te alkottad szivem s ez halhatatlan,
nem nyugszik - csak ha Benned elpihen.

AZ ÉLTEM ÚTJA VÉGET ÉR
-

Michelangelo-

Rozzant hajóm hajtja a tenger árja.
Vár kikötő és véget ér utam.
Bírám is vár s megítél, jól tudom.
Mit létre hoztam: kerül számadásra.
Szent őrület igézett alkotásra.
A művészet volt bálványom, uram.
6, öncsalás! Rám kárhozat zuhan Sok balga vágy jobb részünk aláássa.
Önakarat, hívságok véget érnek. A földi halál biztos - sírba térek.
A más o d i k halált, jaj, félve-félem.
Ecset, véső nem ad belső nyugalmat.
Békét Isten égi szerelme adhat.
Vár rám kereszten Krisztus karja -
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érzem.

HIMNUSZ
Eltűnt a nap, elült a lárma.
Halkléptű Csend jár a határba fejét fáradtan völgybe ejti,
szivét a föld szivébe rejti Csitulj lelkem, te balga, árva!
Simul] bele a hallgatásba Im a teremtés ősi rendje:
világunk földi s égi csendje.
Kigyúl az égbolt, - mélyül ... mélyül.
A csillagokban mennyi fény ül! ...
Legbensőbb énem is remegve
tágul, tágul a végtelenbe Határa nincs bent s fönt a térnek Rejtelmesek amesszeségek Im a teremtés őscsodája :
az égbolt és lelkünk világa.

S hallom, hogy a kettőn keresztül
rejtett erő hulláma rezdül.
Földmélyi dal? .• Égfönti ének?
Szent univerzum-szívverések?

..

Mintha a tágult végtelenbe'
a Nagy Mindenség énekelne ...
Éjfél. A Lét himnuszba olvad:
(jVÉ föld, ég - (jVÉ a holnap.

10
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Ö - ISTENI VÁNDOR
Angelus Silesius versigéi
(Szabad átköltés)

AZ EMBER
Nem csak embert szeretsz? Nagyon helyes az elved.
Az e m ber i ség e t kell emberben szeretned.
Kivel társulsz : lényét magadba belehelled Istennél isten lész, és ördög ördög mellett.
Légy ember 1 ény eg!, s ha világunk véget ér
s ese tie g eltűnik: mi lényeged, az él.

ISTENI EMBER
Ki embertársadban az Istent s Krisztust látod:
oly fénnyel látsz, amely az istenségből támad.
A fényt, az igazit, ha látni akarom:
fénnyé leszek magam, másképp nem láthatom.
Mit kívánsz dolgokat? Hisz önmaga lehet
az ember a föld, menny és angyali sereg.
Eső nem érted hull, s nem érted süt a nap
Te is élj másokért s ne nézd csak önjavad.
Legyen tested szekrény, me ly tiszta s ékes bent Hiszen belsejében Istennek képe leng.
Kérded, hogy mit óhajt leginkább itt a lelkem? Csak ezt: hogy Isten rajt' piciny foltot se leljen.
Kit nem másít öröm, s nem másúl szenvedésben:
az Isten mása lett majdnem teljes-egészben.
Milyen szűk a világ, milyen kicsiny a menny számodra, Szellemem, a helyet hol lelem?
Ezerszer születhet meg Krisztus Betlehemben elkárhozol, ha nem születik meg szivedben.
Hogyan fejezzem ki: mit tesz, ki üdvözül?Örök Szépséget néz eztán szűnetlenűl.
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ISTENI SZEGÉNYSÉG
Isten legszegényebb, mert mije sincs neki bizony a szegénység épp ezért isteni.
Hol Isten a tüz, ott tűzhellyé lesz szivem,
s hivságom, mint a fa, elhamvad a tűzben.
Gazdaggá nem tesz kincs. Gazdag: ki bút nem érez,
ha mindaz, mije van, elpusztul, semmivé lesz.
Adományaidat, Isten, kérem gyakorta,
de tudd meg: többre tör a vágyam és nagyobbra Adj, mit akarsz, de bár örök éltet is adnál:
Magad ha nem adod, úgy nékem mit sem adtál.
Arván, megvetve élni - tűrni: a Lét sebez és minden nélkül lenni : a dicsőségem ez.
Mit a lelked kiván: Istenben megtalálja mit Kivűle keres, az a Szellem halála.

ISTEN
Isten fényben lakik és Hozzá nincsen út aki maga nem fény, Őhozzá sose jut.
Nem tudjuk: Isten mi? Nem csak Szellem, nem fény,
nem igazság, egység, nem szeretet, erény nem bölcsesség, nem ész, nem jóság, akarat,
nem lényeg, nem kedély, nem: mi nincs, vagy maradŐ az : mi te, meg én, s nem volt, s nem lesz idő,
hogy egy teremtmény is rájöjjön: vaj' mi Ő.
Isten el nem fárad s nincs Néki soha nyugta munkája: pihenés, és pihenése: munka.
Ne véld, hogy látod ŐT, ha Istent látni véled nem látod kivülről - a bensődben szemléled.

ISTEN VILAGA
A bölcsnek minden porszem, minden parány:
amelynek mélységéből istenarc tündököl.

tükör,

Minden tökéletes: a kavics is rubin a béka meg oly szép, mint angyal-szerafin.

HIT
A hited égre törjön, - legyen, kemény kőszikla,
legyen töretlen kristály, s mint fínom arany: tiszta.

IMA
Isten minden fölött van, Hozzá szó nem szárnyal jobb hát imádnod OT fohászos hallgatással.
Fáradni jó, - de még jobb ez: imáuá válnilegjobb az ÚR elé szent, néma csendben állni.
Legfennköltebb ima: ha ki imádkozik,
aki elé térdel, ő azzá változik.
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SZERETET
Megszűnik a remény, látássá lesz a hit,
nem hallik már beszéd, s országok romjait
szétszórja az Idő. - A szeretet marad,
azért reája bízd már most egész-magad.
Ki ellenről jót mond s szereti irigyét:
tövisről szőlőt gyüjt s holt ágakról fügét.
A szeretet hajtson dalolni, szólni, járni:
úgyangyalszárnyon
fogsz egy élten általszálIni.
A leggyorsabb szárny ú madár a szeretet:
röpít - egy pillanat - s már mennybe vezetett.

REJTÉLYEK
Tudod, mit ád az ÚR, ha nem vesszük is észre?salakban aranyat, és egészet a részbe'.
Szived add Istennek s 6 adja a magáét.
Boldog csere: felszállsz, 6 meg hozzád alálép.
Aláhajol a Menny. Jön és földdé leszen.
Mikor száll föl a föld, hogy ez meg menny legyen?
A Legfönségesebb - jól tudjuk - mérhetetlen,
s mégis - csodálatos! - megfér kicsiny seivernben.

BON ÉS BŰNÖS EMBER
Lakhat a kárhozott a legmagasabb mennyben,
csak pokol kínjait érzi ott is sziinetlen.
Nem más zuhant pokol mélyére, mint e két
gyűlölt szó - megjegyezd - az enyém s a tiéd.
A bűn nem más, mint ez: Istentől ember arca
elfordul és tekint halálba, kárhozatba.

HALAL ÉS ÖRÖKÉLET
Szent dolog a halál, minél sujtóbb erő,
annál dicsőbb élet tör belőle elő.
Csak oly halál dicső, melyből élet árad csak oly élet nemes, mely halálból támad.
Ha halni nem akarsz, nem vágyol életet életre jutni el halálon át lehet.

BÖLCS ÉS BÖLCSESSÉG
Nem messzelátó kell, ha látni égbe vágyol beléláthatsz rögtön: fordulj el a világtól.
Gazdag a bölcs: erényt gyűjt ő arany helyett,
erőt erényen még a halál sem vehet.
Ha látásod vakul a napfény tengerén,
csak a szemed hibás, de nem hibás a fény.
Ha egyedül van is, a bölcs magában nincsen,
vele van mindenütt a dolgok Ura: Isten.
Nem tántorul a bölcs, - bármi kerül eléje,
el nem veszi, csak ha Isten nyujtja feléje.
Elé g !... S ha ennyivel, barátom, be nem éred :
menj s légy magad: irás -, s legyél magad a Lényeg!

IS3

Ö - ÜNNEPI ALKALMAK

REFORMAcI61

EMLÉKÜNNEPEN

A REFORMAcIÓ
négyszázéves
emlékünnepére
I9I7-ben írt, országos pályázaton első díjjal kitűntetett
költemény Tűnt századok sötétlő távolából
Oj Kor hajnala, fényed ide vesd I fölöttünk oly kor alkony tüze lángol,
melyet pirosra milljók vére fest;
s míg honfigondunk virraszt egyre ébren
és vérbe sűllyed eszme, szeretet:
eszmékben dúsabb kor - e tűzben, vérben hintsed reánk te tisztább fényedet I ; ..
Négy hosszú század ködlő távolának
homályán, íme, fényforrás fakad világánál hithősök ezre támad megannyi érces, lelkesült alak hatalmas kor, hit újra-éledése,
minőt e föld nem látott még soha!
Isten kezének szívbe hullt vetése az észnek: Oj Kor, - a hitnek: c s oda .
.A szent Igének kél bűvös varázsa,
olvaszt a szívről jéghideg közönyt;
a bűnös lelket öntudatra rázza
s ez téged, Jézus, tisztultan köszönt vérző tanúi támadnak nevednek,
hevíti Ige a küzdők sorát ...
halálba huiZó hősök énekelnek:
"Miért halunk: a hit, az él tovább 1"
A hitük él, - másokban újra támada népek életében felfakad ...
Nagy Magvető! a lelked el nem fárad,
s kezed a vérben újra vet sarat.
S te, bűnös nép, mely jobbjaid halálán
örülsz - 6, nézd: kigyúl a láthatár,
s észak felől a felhők barna szárnyán
leget hasítvajő ez HATTYO
már.
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Késő utód, jöjj, s hálatelt imával
köszöntsd Luthert, az Isten emberét,
ki harcban áll a hitért egy világgal fogadd magadba hívő szellemét!
Széthullá sarj mi, tömörüljünk össze,
bolyongó nép, vihartól szétvetett
és ajakunk a Megváltót köszöntse,
ki hitünk összetartó napja lett.
A képzeletnek, ihlet, add a szárnyad,
hogy felkeressen minden ős-rögöt,
amelyhez hűség, hit, s négy hosszú század
szentelve annyi nagy lelket kötött!
Nézd: hajdan itt Luther bölcsője ringott!
Amottan Cotta háza int feléd! ...
S most nézd a harcot, melyben mint aszirtfok
Luther megáll ... Jer! ... Éld át életét! ...

6, vesztegelj el tűnő pillanatra
sebes madár: gyorsszárnyú Képzelet !...
Im, önsúlyától szinte megriadva,
szárnyat kitárva áll meg W orms felett!
Mit fél a hazug és az igaz áhit:
Szabadság, Eszme, Hit, Szentakarat :
ércbe öntött tömör egészben áll itt - :
a Múlt éled - s előttünk elhalad.
Szétmállni látjuk a súlyos bilincset,
mely a lelkekre vaspántként szorult ragyogni ismét a szellemi kincset,
melyet rozsdájával bevont a múlt,
s miként a nap a reggel ködköréből
sugárzón száll az égen fölfelé:
kitör a Hit a bűn sötét ködéből
s magasba szállva Istent föllelé •..
Évszázados béklyójából kitörvén
szabaddá lesz a lelkiismeret;
karlátja nincs - csak egy : az égi törvény,
amely fölöttünk szüntelen lebeg.
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Hatalmas árként, im, hömpölyg a Szellem,
ledöntve századok gátját, tova ...
Lelkünk elvész magasztos sejtelemben.
s az ajk rebeg: ez volt hitünk kora! ...

Szétfoszlik-e lelked előtt a fátyol,
amely a múlt idők felett lebeg? ...
Titkát kitárja-é a messze-távol? ••.
6, hallod-é? - közelg szellemsereg!
Nézd: mint mozdul százezrek sziklasírja ...
lásd felvonulni hithősök hadát! ...
s mint mély dörej, mely a leget hasítja:
milljók zengik a vértanúk dalát ...
. .. Van-é hatalmas, múltba látó elme,
mely megteremtse, Nagy Kor, képedet? ..
Hol él a seiv, amelynek hő szerelme
magába szívja minden fényedet?
Midőn egész világ áll szörnyű harcba',
olt életet, értéket romba vet:
hol a Nagy Hit, mely tisztán átragadja
jövendőbe a JÉZUSI HITET!?!

A gondolat aggódva-szállva kérdez
mint fészke-vesztett nyugtalan madár,
s míg kérdez - döbben, s titkos mélyet érez a feleletben új rejtélyt talál feltárni titkát a letűnt időnek
a szellem törpe, törpe a jelen hatalmát sejtjük a Nagy Éltetőnek,
és e hatalom örök, végtelen! ...
Letűn korunk - és égő alkonyának
sugára múlt időkbe visszahull .örök nagyság- s eszményre fénye árad a mulandóra lassan éj borul. -
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Káprázat-é?, a képzetet csodája? - :
ahol a hitünk napja elhaladt,
fönséges fényben ég az égi pálya,
s életre kél a Múlt a fény alatt.
Rejtett erő remegteti a földet vonaglik rajta s véres lesz a rög a nap még hányszor gyászos arcot ölthet
amig a földi vihar eldörög!
Sötét szárnyad szélesre tárva verdes
viharzó harc és vesztő éhhalál,
mig gyönge győz, bár halva hull a nyertes
s harctérre, hitre csöndes béke száll .•.
. .. Van-é könnyünk elég a holt dicsőknek ? ...
virág a sírra, emlékül babér? ...
már csak mohát látjuk a vérmezőknek
hová emlékünk fájón visszatér Miért hogy annyi jaiban, kimnyben, vérben
vajúdva kél egy újabb s szebb világ?
Uram, miért? Nem értem, - ó de érzem:
csak szenvedésre árad glóriád!
Gyötrelmes élet, vérpad, gálya, börtön hitért halák, és némán szenvedők:
emléktek él, ma átremeg a földön,
beszélnek ismét véres szemfedők a szenuedés rejtett titkát kitárja vérpad fölött ég a kereszt jele lelkünk előtt felring és száll a gálya
örök vizek hullámin fölfele.
Ma testet ölt, ki nevét ércbe vésted:
HIT !
Éled mind, akit már sir takar Reájuk nézz, s a végtelenbe nézett
szemed: vallását féltő hű magyar! .•.
6 mennyi véres, mennyi hősi emlék! elmondani - ah - minden szó kevés halálon átsugárzik az öröklét
s erényre int a hősi szenvedés ...
'-o
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... Most alkony száll négy hosszú évszázadra véres, sötét lett ismét a világ öldöklő angyal jár iszonyú hadra a hit, sziven sebezve, jajt kiált ...
az alkonyég mikéntha tűzben égne a V ész süvölt a bomlott föld felett lever gyarló mivoltunk semmisége kincsűnk : hitünk - ó - minden elveszett? !...
Nem! ...

Eszmény, Hit, Szabadság szenvedésben
kiolvadt tiszta, nemes, drága érc -:
szálltok Új Korra szent örökségképpen :
ti égbenyúló hármas sziklabérc!
Miként szűnhetne az Ige varázsa?
Kereszt, hatalmad hogy' gyengülne el?
Minden veszhet, de nem a hit világa,
majd újabb korba új lelket lehel! ...
. . . Gyujtó viharként, mely lángolva szárnyal,
te ősi hit: gyújts! Égjen szív, kebel!
Harsogva szálljon Luther nagy dalával
hálánk Istent dicsérve mennybe fel!
Megtartott eddig égi szent hatalma
és magvetése áll még s egyre nő :
hit által nyert kegyelme diadalma:
Lelkiszabadság, Ige, Hit, Erő!

II
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NE HAGYD ABBA! •••
-

Dr. Luther Márton mondja, kezében tollal, íróasztala
mellől-:
Lázong ellenem í,.óasztalom :
alásűllyed ha abba nem hagyom 1
Az írótollam is elémbe áll :
"Túlsokat írtál! Ne többet 1" - kiált.
Papírom fogja magát s mint il szél
fut tőlem el s röptében így beszél:
"Elég volt / Rám betűt, többet ne vess I"
A helyzetem roppant félelmetes.
Köd képződik. Kiiriilem fellebeg ködfelhőből szállnak ki szellemek íróasztalt simitnak, tollamat
töltik ... s ú], tiszta ív kezem alatt - .•.
s onnan ahol tit o k rangrejtve ül :
jelentés jön ki, ércbetűkbe gyül VILAG / - olvasd 1
Fénylő betűk sora:
ELŐRE / ... FEL 1
NE HAGYD ABBA
SOHA I
Kezdd újra a kettétörött ügyet I
Hitvallásodban ne legyen szünet I
Fogj tollat s írd mi SZÉP, Jó és IGAZ I
Kezdd újra hát, - új kezdet: nagy vigasz /
Ne hagyd abba I Serkenj új lendületre 1
Vésd mélyen a mélyen hívő szivekbe,
milljó szivbe - jó szé, hozzá tapadj I -:
TÉGY MINDIG JÓT I SOHA ABBA NE
HAGYD!

A GALYARABOK
-

A Dunántúli

evangélikusság gályarabünnepére
körül. -
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Évszázados, ködös, nagy messzeségben,
hová busultan néz a látomás:
örök bánattal fényes szép szemében
fejét lehajtva ül a néma Gyász körötte századoknak bérces orma,
a bércek alján kiinny- és vérpatak ...
- Mit őrizel, Gyász, itten elborongva?
"Holtak nyugosznak" - szól - "a föld alatt ... "
- Mutasd meg őket, kérlek, búni nevében! ...
rögön, ködön, homályon lássak át! ...
S ím látom is vak földalatti térben
a gályarabok vértanú hadát.
Sugártalan síroknak tágult mélyén
holt némasággá dermedett a csend;
sűppedt koporsók elkorhadt szegélyén
komor homály időtlenül mereng,
Sötét - oszolj! - Mozduljatok ti árnyak!
Ébredj te kínban holtra vált világ! ...
Mily oldhatatlan égi szent varázslat
tart bűvöletben zordon némaság!? ..•
E dermedt lét mily földi szóra mozdul?
Hiába súgom: hit ... emlékezés ...
Ébredj tehát a sírva zengő szótul harsogj hatalmas Ige: Sze n ved é s !
És hir tel e n mozdulnak titkos árnyak omolni látom sírok kőfalát szive zokog a zordon némaságnak zendülni hallom holtak kardalát szellemcsapat vonul fel énekelve
- véres jel ül a holtak homlokán és száll a hang, megkínzottak keserve,
mint mély dörej felbúgó orgonán sóhaj kering mély, tébolyult erővel,
mint gyors iramban zúgó forgatag -

bilincs-csörgés, panasz, vád mennydörög fel -:
holtak dalában felviharzanak.

S miről a dal zeng, látomásban látom ártatlanon törvényt a bosszú ül börtön telik - hithősök szalmaágyonkopár sziklák közt holló holtra gyűl a hős rabszolga-sorban kiizd a gályán vér fest biborra vakító habot zengő zsolozsma kél tenger dagályán,
merűl mélyébe s eltűn egy halott ostorcsapás, betegség, gyilkos örvény,
vihar fogyasztja hithősök hadát de mindhiába I - fel, magasba törvén:
hallom, hallom a vértanúk dalát ...

:

. . . A látomás világa tűn előlem a vértanúk alakja ködbe vész fog sejtelem: harsog daluk időtlen,
időtlenül: vád, hit, gyász, szenvedés ...
s amig ocsúdva elboruini látom
a mozdulatlan bérces ormokat :
reám tekint a Gyász még haloványan ...
- Mondd, meddig őrzöd itt e sírokat?"Örökké őrzöm" - szól Ita holtak álmát,
a halhatatlan ötven vértanúi,
és - tudd meg azt! - e hősök egyre várják,
ha volna még: ki hitért hal:li tud ... "

VÉRT ANÚSAGRA-ESZMÉLÉS
ÜNNEPI PILLANATA
... Díszes csarnok. Körül fekete márvány
s ezen félkörbe nyúló mélyedések;
ezekben emberfők, s a csonkból vércsepp
hull, és alant dagad, patakká válván.
Angyal jár abban a bús csarnok árnyán,
s szárnyával hajtja hullámát a vérnek ezt látta Mórus Tamás életének
halálos, nagy, utolsó éjtszakáján.

:

Így kérdi az angyalt: Felelj, mik ezek?
" Véres csonkú szent vértanúfejek Jövőt termékenyít vérük patakja
s a Történelmet célja felé hajtja."
""Titok,
- iszonyú s fönséges. Megértem.
Főm itt lesz holnap, - hull patakba vérem." "

VÉRT ANÚK

ÉNEKE

Ma ünnepünk van: vértanúk hevernek
az utcákon, hol tébolyult tömeg
véres fejekre dobja a követ
s csonkít ja tagjait sok holt tetemnek.

Mi akkor gyászolunk, ha azt, ki nagyra
van elhivatua, bálvánnyá teszi
az elfogult -, dicsfénnyel övezi
s választottak sorából elragadja.
Ha az egyén s nem az eszménye nő:
meghal az ebben rejlő őserő,
s reákerül a hétköznap keresztje.
De ki mártir ma : holnap messiás,
vetése zsendűl, müve glóriás,
s életre kél a holtból im az Esz m e.

FORRADALMAR VAGYOK
A béke-forradalmárok gyér sorában állok.
Hol lettem forradalmár?
Az egyetlen Igaz Forradalmár iskolájában,
ahol apostolokkal együtt voltam.
jöttek a harci szekerek - félreálltunk.
jöttek a lélek zsarnokai -, s az apostolok
meghalni tudtak a lélek szabadságáért.
jöttek a hamisak - az apostolok igazak maradtak.
jöttek a képmutatók száz másra változó arccal -,
ám az apostoloknak egy arcuk volt,
amely Amaz Egyetlennek arcát tükrözi vissza ...
. . . jövünk mi, igazi forradalmárok,
mint jó szó a gonosz szavak között,
mint hallgatás a vad kiáltozásban jövünk áldásként oda, ahol átkoznak.
jövünk sötétbe mint láng, mely világít.
jövünk mint csend, amelyben
teremtő gondolatok születnek meg.
jövünk mint észrevétlen munka,
mely szent vetésként naggyá nő.
jövünk mint halkan rohanó gépszíj, mely zajtalan
forgatja kerekét az államgépezetnek, a világtörténelemnek is.
A vér vagyunk, mely forrón lüktet át
az emberiség nagy családjának seivén.
Vagyunk imára kulcsolt kéz.
Vagyunk Mucius Scaevola, Husz és Giordano
Bruno Vagyunk a calais-i polgárok,
kik főlehajtva, nyakukban kötéllel
mennek maguk-odaáldozására
a Városért!
Oromra kitűzött lobogók vagyunk,
melyet vihar cibál,
de erős nyele FÖLFELÉ mutat ...
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· .. Az álmunk:

dinamit, romboló atom, ámde
olyan,
mely légbe röpít minden gonosz forradalmat.
Se romboló erő egy NÉV csupán.
S ha eljön a korszak, hogy az emberiség
egyszerre, egyemberként mondja ki e NEVet,
imádkozó szívvel:
hatalmas himnusz detonációja
dörög át akkor az univerzumon:
A BÉKESSÉG
KIRALYA
MEGÉRKEZETT!

VÉRT ADJATOK!. ••
Vért adjatok! Ne vérmezőn,
hol az halált jelent,
de ott, hol adva, lükte tőn
újabb életre ment!
S én most világgá indulok
- be is fogad talán -:
e verssei vért, vért koldulok:
VÉRTADÓT
AD] HAZAM!
Gondolj arra, ki vért veszít kit gyári gép hasít! Lássad hulló vér cseppjeit
annak, kit gép szakít! Lásd meg akit autó elüt,
pedig vigyázott jól!
Mily sok vér ömlik mindenütt mily dús patakban foly.
V ért adjatok! - ezt dalolom éltet kell menteni! ...
Adj vért te is! ... Mondd: Nem hagyom
veszni testvéreim!
Mind többen jöjjetek velem! -:
erekbe vért adunk ]elszónk: SEGITENI ! - ez legyen!
Vérünkkel itt vagyunk! ...

· .. Fenyeget világalkonyat ?
Földünk könnyben forog?
Talán végpusztulás fogad?
Ojabb haláltorok ?
Seivűnk az Égre felkiált
s áldásáért eseng:
Mentsük földünk sebzett fiát:
A VÉR ÉLETET MENT!

ÜNNEPI ALKALMAKRA
Dr. Keresztury Dezsőnek Dr. Szabó Józsefnek Dr. Székely LászlónakTollam hegyére vettem nevedet tollam hegyén a szívem nevetett fölöttem angyal szárnya lebegett kös z ö n get t e m a z ÉLETMŰVEDET.

Ritkán jön ily nagyszerű pillanat,
hogy úgy érzed: az Idő nem halad.
Megáll. Sarlója sok kalászt arat.
s utána néhány kéve ott marad.

Az égi kéz egy porszemet emel szürke porszembe égi fényt lehel s habár a porszem később szétesik:
sugara marad s égi fényt vetít.

DR. AUGUSZTINOVICZ

ISTVAN

Emlékkönyvembe róla ezt jegyzem föl:
Egyetlen igaz volt kétszázezerbó1.
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EMLÉKE

A BÉTHEL!

CSODA

- Hitler annak idején elrendelte, hogy a németországi
Béthel-városka betegeit, mintegy tízezer epilepsziás beteget, halálthasé injekciókkal el kell pusztítani. A vezető
lelkész, Bodelschwingh, a kűldiittségnek kijelentette, hogy
a rendelkezést csak az ő testén keresztül, előbb őt s társait
megölve foganatosíthatják.
A küldöttek megrendülve eltávoztak. -:Sürgős levél jött. Olvassa. Előtte
szeme is sűrű kiidbe,
Tekint az éjbe: felhők ... csillagok ...
Itt a parancs, - parancsa a " vezér" -nek :
holttá lesznek, kik e városban élnek ...
- Haloványan fönt csillag csillog ott.

künn a tájék, -

Gonosz levél: "Bétheli nyomorultak,
korcs nép - nem kell!
Utolsóig kimúlnak.
E hitványakból egy is túl elég.
Halálthozó injekciókat kapnakIgy rendelem el! ... - A bétheli papnak ... rr
- Felhő mögé bújt a csillag, - nem ég.
"Csak egy szúrás mindössze, puszta kézbe Parányi kin. Alig is veszik észbe,
s volt - nincs. Kimúlt a tízezer.
Életben nem maradhat egy se holnap!
át kell adni a romlott port a pornak ... "
- Vihar készül, a szele már seper.
Nagy öntusában múlik el az éjjel:
Nem alkuszik a lelki ember vérrel 24 óra - s egy város kihal? !
Az apja alkotta meg és a nemzet,
otthont teremtve gyötrött tlzezernek ...
- Villámcsapások ... Borzasztó

vihar.

A pap leroskad imazsámolyára -.
szava suttog ... megindul könnye árja:
"El nem bocsátlak drága Istenem! •..
Tiéd e nép ... Előtted szent az élet ...
Légy: kegyelem I ... Betegeink Te védd meg I ...
- Vihar tombol kűnn, - s bent
a lelkemen •..

tt

Haragvó ég gördít rá dörgő hangot.
Villámfénynél éjfélt kongnak harangok ...
" Végső napod ez, féltett városunk I
Egy Antikrisztus itélte halálra Én leszek ki azt elsőül bevárja I ...
- Fönt felleg oszlik, - oszlik-e
borúnk?"
... Másnap. Siralmak szállnak légbe, szárnyon és futnak szét hegyek során, lapályon ...
Űt-torkolathoz gyűlt a sok beteg,
hordágyakon, erőtlen, botladozva ...
"Erős várunk! ... " - a tízezer zokogja.
- Villám röpdes. Hömpölygnek fellegek.
Autón jönnek a kiildottek. Kiszállnak -:
harang. , . nép. . . ének ... Döbbenettel állnak •..
Mi lesz ez itt? A hullák városa? 1 ...
"Halok népemmel els ő ü 1 -,
én, önként.
De jön majd nap, mikor Isten lát törvényt - s jaj lesz annak, ki népünk gyilkosa Itt
"Halunk

OR-KRISZTUSÉRT

I ••. tt -

a nép
zokogja,

s szavát vissza harangok érce kongja,
fönséges dallam száll: "Az ÚR örök 1 ... tt
Nem földi ének ez, de égi kardal a pap előtt tüzes pallos ú angyal I - A gyilkosok réműlnek. Mennydörög.
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S lángszárnyain a vihar visszafordul.
Zúg égi hang: "Ne félj a gyilkosoktul! .:»
S erőre kap a tízezer beteg.
Magasztosul hithőssé csonka-bonka,
s átokvert lesz a kűldbttek csoportja - a végső napra gondol s megremeg.

Évforduló napján az éjszakában
V ALAKI jár ott, s fényt hagy lábnyomában a nép olvassa a sok fénybetűt :
" Váltságul hullt érettetek a vérem Szent maradék légy romlott földi téren a ke gye 1 e m mindig él s mindenütt l"

•.. S hogy írom ezt, rám a menny boltja hajlik ...
kong a harang ... szent halleluja hallik két hang húz át az énekfolyamon :
a h í v ő k é, a földről fel, az égnek san gyalo
k é, le, hívek seregének ...
Imára kulcsolt kézzel hallgatom.

CSODALATOSLATOGAT6
-RegeKis hajlék áll a hegytetőn a völgybe néz alá merőn figyelem éj-nap, télben, nyárban,
s még inkább azt, ki él e házban.
Tamás bátya lakozik abban.
Aházajtó e pillanatban
nyilik. Tamás bátyánkat látom.
Mily tisztes ember! -: így: barátom.
Elmondom most: az erdőlakban
s gazdájában mi a szokatlan.
Bizonyos: nem csak Tamás bátya vigyáz őrangyal is e házra,
mert ha zeng ég s lobog fölötte
lángos villám, hosszan dörögve:
ferdül a légben ég villáma
s a ház mellé hull, nem reája.
Ha meg esőfelhők görögnek,
zúgó árvizek hömpölyögnek:
ereje megtör itt az árnak,
a zuhatagok ketté válnak.
Angyalhad jár itt őrsereggel?
Ki és miféle ez az ember?
Figyeljük csak! ... - Amint kilépett
hajlékából, az égre nézett.
Fohászkodik: "Végnapom érzem,
s egy vágy fog el. Magam sem értem.
Kivánlak jézus, téged látni ...
Mondd: nem tudnál itt rámtalálni ?
Nagy fájdalmam, hogy vénen, almon,
nem látva Téged kell meghalnom,"
S mit mondna még, könnyekké olvad
és áhitattal térdre roskad ...
... Nap - hét - hónap: parányi szárnyak.
Nagy szárnycsapással évek szállnak.
Az ősz nyirkos volt s ködben ázott,
Tél van. A fák szép zuzmarások.
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A ház derékig süpped hóban.
Bent fűl kemence. Enyhe jó van.
Tamás az ablakon tekint ki No ez a tél hogy telehinti
a hegyormot s mély völgyet hóval/ ...
De mit lát ott? . . . Aggastyánt / . .. S ó jaj,
mint bukdácsol/ ... Szegény vén ember / ...
Lerogy megint, s alighogy felkel,
zuhan el újra ... Szél üvöltöz .••
Tamás gyorsan megy az öreghöz :
térjen be hozzá. . . 6 megóvja ••.
Megfagyna itt a jeges hóba'.
"Támaszkodj rám. Mankóddá válok.
Sebten elérjük ott a házat /"
Elérik. "Szítok melegebbet csak rőzséért fordulok egyet /"
Kimegy ... jön vissza ... At az ajtón
Tamás bá' kiáltását hallom:
"Hol az öreg? .. Helyét - de őt nem látom.
Kiment? .. Hová? .. Ö te szegény barátom!"
Utána hát! ... A hó csapdos reája .•.
Szétnéz ... Figyel
Az öreget nem látja.
Eltűnt. .. Tűnődik
Enyhe fények
borítják a hómezőséget ...
Úgy támadtak e fénylő foltok,
hogy az öreg rájuk mosolygott?
Tamásnak is mosolyg az ajka.
Ünnepi érzés fut át rajta.
S ahogy tűnődik s eltiprédik,
s lelkében sok szép kép fonódik:
felnéz ... jállát? ••. Amott egy árny van ...
Fehér havon, fekete gyászban:
magányos asszony ~.• Hull a kimnye,
s fénylik mint tenger drágagyöngye.
Siet hozzá Tamás. Amulva nézem,
mint öleli át flnoman, gyöngéden:
" "jösszte ! Odülj fel békés otthonomban ... " "
A z sír:
"Lábam nem bír ... A házad hol

van? .. "
""Amott/

...

Látod?

.• Térj be hozzám,
instálom ...
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No, szaporán 1" " "Könnyemtől alig látom .. ."
" "Bevezetlek ... Meleg vár ••. Hol lapátom? ...
Valósággal háliegy nő e kis házon ...
S más is sürget. Mert tudod: jönnek néha
őzecskék ... érzik: pajtámban van széna ...
Minthogyha volnál hajlékomban otthon •..
én a toronymagas havat lebontom.
s rögvest jövök ... De szemed könnybe lábad.
Majd elmondod: miért öl téged bánat,
s megkönnyebbülsz ... " Tamás a havat hányja ...
Egy őzcsapat közelről néz reája ...
Hm ... azon az asszonyon hogy segltsen?
mert jót tenni - jobb annál semmi nincsen.
tr

Talpa alatt a hó keményen roppan.
Bemegy, de uramfia az özvegy hol van?
Ó, hová lett? .. Itt egy köpenyt hagyott? ..
Mi volt? .. Ki volt? .. - sóhajt mélyet,
.
nagyot ...
A köpenyből balzsamos illat terjed nem emberi ~ ez mennyei lehellet ...
Töpreng ... Riad ... A szíve félve rezdül ...
Gyermeksírás hallik aitán-keresztűl ...
Ajtót nyit. Egy gyermek ott kűnn, valóban ...
Hogyan győzköd az óriási hóban 1...
" "Édes fiam, ide te hogy kerültél ?
Eltévedtél ? . . . A hóban elmerültél ? ...
A szemed ég, Lázas vagy szép fiacskám ...
Mit hadarsz itt te össze-vissza csacskán? ••.
Félrebeszélsz 1...
Viszi, fekteti ágyba ...
Kara-est .•• Hol a petrélem-lámpid ...
Meggyújtja.
tr

"

A gyermek arca kedves.
Aláhajol az édes nagy-gyerekhez,
s hogy elnézi: magasra csap fel kedve:
tt "Jézust
mintázod 1- mondom Istenemre 1" "
Ogy érzi, minthacsak sze n t este volna énekeit szép-sorjában. dalolja ...
Jól hallja-é? --:...zendülve innen-onnan
nem angyalhang vegyűl el e dalokban? ..
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Ablakon kitekintve eltűnődik :
nem betlehemi égi fény szűrődik?
S nem jézusként mosolyog-é a gyermek?

"

... Az éjszakában ketten szenderegnek.
Mélyül a Csend, - elnyúl a takarója
s reá tekint a két könnyed-alvóra.
Kuncogva jönnek zengő, apró csendek,
s egymást ölelve halkan összecsengnek.
És egyszercsak - miként karácsony-éjjel fények lövelnek erdőn szerteszéjjel,
és végül is egy nagy csodás melegség
zuhog ajtón be -: isteni jel ens é g.
Minden, mi van, fénnyé lenni törekszik a gyermek nő ... - s ím : jézussá növekszik,
s 6 lép ki a fénykörből ... Hihetetlen! ...
Tamás kiált: " "Hol vagyok? .. Tán
a mennyben? •..
Tamás ámul: 6T látja-e, s val ó ban? •..
Még élve lát? .. Vagy dicsőült-halottan?
..
A lelke él csak?
s e legelső percben
- tudatosan-ei
önldvületben? .. az URAT látja? .. Hallga, szól Tamásnak:
"Amit kértél, betelt. S most látva lássad:
az ÚR vagyok .•• Én, én voltam tenálad.
Háromszor tiszteltem meg istenfélő házad.
ÉN jártam nálad, hóban, az iiregben.
Utat nekem törtél hóförgetegben.
Gyászos asszonyban - ÉNhozzám hajoltál,
s te a részvét, a könyörület voltál.
A gyermekben engem láttál s öleltél,
s most élve-halva egészen enyém lettél Kivánságod, jó Tamásom, betellett.
Karom fog át s szépen mennybe emellek."

Miközben én e csodákat csodáltam,
nem annyira a földön - égben jártam.
Ó ha én is Tamás bácsi lehetnék,
s a lelkem, JÉZUS, mennybe TE emelnéd!
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Ó - VERSBUBORÉKOK

- TÖRMELÉKEK

VERSB UBORÉKOK -

rÖRMELÉKEK

I.

Gyermekkoromban szertehintegettem
buzakalászbál kibontott magoterdőmélyen magamba beleheltem
lélegző földből szállá illatot elnézegettem szobrászműhelyekben vonzottak a kiformált alakok -.
Emlékrajok viharzanak most bennem
s tömör, szokatlan ritmust hallatok.
Bensőm kigyúl: villámló fényű ének.
S mit vésegetek, csak ver s tör m elé kek.

2.

Ketten maradtunk: én s a HallgatásHogy elmaradt ember s világ mögöttünk!
Levásik rólunk mindaz, ami más,
s nem önmagunk. - Mikor a földre jöttünk,
nem sejtettük: a Szellem mélyre ás,
hazug fényt olt, új LÉT támad köröttünk,
és bennünk is. Bölcsesség hallgatásunk.
Lén y e g tölt bé, Belső békét souárgunk.

3. Remetelak. Zúgnak a légben szárnyak Hollókkal kűldi Isten kenyerét.
A légen át titkos küldöttek járnak amit hoznak, remetének elég.
A Csend ül itt, - szülötte 6smagánynak.
Szép gyászpalástban közelg a Setét Lombsűrűben lépdelnek éji árnyak,
s ellép előttem a 90 év,
4. Nagy pillanat!

6 mennyi

szem és egyike sem
száraz .••
Mi voltam én? Küldetésre 90 éves válasz.

5. Az élet szent s a szivek óriások
amig szeretni tudnak.
6. Szívem szemembe téve szemlélődtem szivem számba helyezve beszéltem /
xa*
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szívem elmémbe téve gondolkodtam szívem tollam hegyére tűzve írtam.
7. Ha a szemed nem volna napszerű,
láthatnád-e, hogy a Nap nagyszerű?
Ha nincsen benned Istenből erő,
törhet belőled ist eni elő?
(Goethe)
8. Szeretteinek mindent megád az Isten:
az örömöt is tel jes e n a fájdalmat is tel jes e n s minden kis szállal önmagához von.
(Goethe, az utolsó sor kivételével)
9. Szívem egy fa csúcsára dobtam fénylett.
Szivem embertömegbe dobtam vérzett.
IO.

Sok jön létre idétlenül kevés marad időtlenül.

II.

Ha művésszé lenni tudnál,
ne szűnj arra törekedni de borzasztón iszonyodjál
pályád k a Tr i e Tr é tenni.
( Storm)

I2.

Műalkotásoknakdivatja
ujabban minket megfogott :
a régiek tiszteletére
állítunk szobrot, oszlopot.
A régieknek művolt
alkotásuk,
ezekben élnek ők tovább korunk e m 1 é k m ű-alkotással
örökíti meg önmagát.

I3. Elbúsultan ültem a komor életestbe',
s jött Bölcsesség s ujját a homlokomra tette.

I4. Hol él a bölcs? Élet s halál határán +»
s végül átlép önmagának halálán.
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IS. Mi őrzi lelkünk nyugalmát? Az Égi 6rségKevésben sokat, mondd, mi ád? A Szent Tömörség.

I6. Könnyebb koszorút fonni, szép-jelest,
mint főt találni arra érdemest.
(Goethe)

I7. Bölcs szólt hozzám s elevenbe talált:
Ne formát bonts - tágits látóhatárt.
I8. Az, aki vet szűk korlátot,
nem gondolod, hogy korlátolt?

I9. Száz formabontó gúnyosan tekint reám nevetve de forma nélkül került-e nagy eszme műremekbe?
20.

Nézem az ősi fát, ág-karjait :
minden a régi formát tartja itt,
levendulám is és a sok virág
megtartja ssinét, ontja illatát.
Elnézem ég, föld, felhők, víz szinét,
és hallgatom az anyaföld szivét csak az ember, de a Lét nem kuszált leheli a teremtés ritmusát -.
Balga, ki a létformát megtöri :
a formával a Lényeget öli.

2I.

Egy napi élet röpke és rövid a szövetét titkos kezek szövik.
S sziv van a Napban, melynek ritmusa
ritkán nyugodt - ver, mint egy vad tusa,
de soha nem lesz fékvesztett vihar,
me ly tetszése szerint az űrbe vágtat enged egy őstörvény szent ritmusának.
A Nap szabályos lüktetésbe hal.

22.

A láthatatlan szépségeket látni a hallhatón túlról jövő hangokat felfogni tudni apró zöngéseket nagy áriákba összefogni nagy áriákat apró zöngésekre bontani -
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a V égtelenségből jövő jeleket észrevenni halálos ellenségnek is megbocsátani tudni az egész létet kegyelmi ajándéknak tekinteni:
íme, ö reg ség e m.
23. E 1ö 1r ő 1 néztem a közelgő jövőt - :
Mennyi kuszált szál!
S a szálak mind sötétek, s gomolyban -.
Van-e képesség kibogozni?
Homály mindeniitt, ahová csak nézek6 értelmetlen s félelmetes összevisszaság! ...
Évtizedek

múltak el. Visszafelé szegzem
tekintetemet - :
Ki bogozta ki s szőtte nagyszerű egésszé
a kusza szálakat?
Az értelmetlen halmazba ki rejtett értelmet?
Ki plántált belé egy őscél felé eligazító fénymagot?
Ki lehelt értelmet, égit, a zűrös gomolyagba?
HArULR6L
nézve a GONDVISELÉS
csodás
remekművét látom.
24. Hát minden rövidebb lesz az út gyéren napos A sziuverés, lélegzet,
a szó is akadoz.
Az ember bölccsé válik
s másképen méreget - :
nem évekkel - napokkal
mérem az életet.

25. Idős vagy, fa? Virágod gyér? -

Mélyebben
hamvasabb.
Ritkább gyümölcsöd? Súlyosabb! S ízesebb a zamat.
Gyorsröptű volt a tavaszod? Orkánba halt

nyaradt Soká s lágyan üljön az Ősz hulló lombod alatt.
26. Kilencvenen felül több évesen
nem járok már al-úton, tévesen az ízlés fínomódik kényesen,
s kezd tündökölni elménk fényesen -.
Így van velem. Látod-e, Édesem?
Szellem leszek, ha egykor szétesem.
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27. Padló roppan ... Holtaknak árnyai?
Vagy égi béke angyalszárnyai? ...
Alom lep meg és verseket fonok megébredve egyet hozzád dobok.
Jelszóm : örö m . .. És fé n y az én jelem.
Neved zendül meg írógépemen ...
Soha ne legyen élted fénytelen!
Soha ne legyen élted fénytelen!
28. Ker

esz

tur y D e zs ő :

Magyaráz.

Mindent tud.
Meghat. Szememben könny áll.
Aki ily sokat tud,
nem ember - tisztes könyvtár.
Mondom: nézek reá
s a két szememben könny ül -:
vérből?, húsból van Ő?
Nagy tévedés - csak könyvbül.
A Lélek szava harsan bennem:
e könyvtárban a Magyar Szellem.

29. Zs á m b é k y Pál

orvos -:

Halkzengésű szava ha szól hozzánk: kedves Fájdalmat enyhít ha hajol betegekhez Életeket ment meg. - Szemem könnytől nedves.
Finom ujjhegyei tudakozón járnak emberi-bensőnkbe-tapintása:
látnok Jóságos atyja Ő óriás családnak.
Orvos. Tudománya - rege szerint - égi.
Barátságom vele mélygyökerű-régi.
Becsűlöm. Szeretem. A neve: Zsámbéky.
30. Mar

c e II P á ter

emlékezete:

Hol élt hideg szívű közöny:
voltál könnycsepp tüzes kövön -

Burkot lehántva lényeget
kerestél, égi fényjelet Ahol a sziv már nem remélt:
szavadnak halk csendje zenélt Gyűlölet ellen bomba voltál békét esengni térdre rogy tál =--e-,
Mikor vad sors kuszált foná It,
benned a mély hit élt tovább,
s mint felleg közt a nap lemén :
sugár voltál dúlt Kor egén ölelt Új Élet szelleme:
valami Nagy s Szép kellene.
3I. Levél voltál s az Ég a földre ejtett betűket rá Üdvözültek leheltek.
32. Elnéztem Őt: szép volt, és mint egy szent, úgy éltÜdvözültek honából jött kis időre a földre
jót tenni, s most a mennybe visszatért:
Kegar
Mária
33. Elbolyg elmém. Nem itt van - messze másutt.
Keres em ber t : igaz-ember-szabásut.
34. Stllusomat mondod avitt darabnak Nem jó neked, ami jó volt ARANY-nak?
Bár fölöttünk évszázadok haladnak,
a 1ény ege k ugyanazok maradnak.
35. Mint őstűz ég a lángban,
felhőszéli .villámban,
vulkán mélyébe zártan.
vagy parányi parázsban :
úgy egy Nagy Költeményben
- sugár az Örök Szépben megbújva, rejtve, mélyen,
maga az ŐSV ARAzs
van.
36. Hol Bölcsesség s Szépség egymásra lelnek:
hívők emelnek ott Szent Szellemeknek
dicsőségére, tetsző templomot.

37. Igényt támaszt sok esz kö zellenünk igényük ez: mi eszközök legyünk.
'Ez az ígény borzasztón ostromol félő: egységes bensőnk szétomol,
s személyiség nélkül ember, kor vénné érik
s sietteti a dolgok végső végit.
38. Az ember gépet alkotott magának
és benne látta végül istenét;
szolgája: a gép lett ura urának,
s megöli lassanként a mesterét.
39. Millió kép egy parány szemgolyóban 6 hogy ilyen Remekmű-Alkotónk van!
40. Örök szépségek hamva rezg a szón,
amelyet szült egy nemzet fájdalom.

4I. Általrohanva

enyhe dombokon,
megérkeztünk. No, végre MONOKON.
Ihlettel lépem át küszöbét e háznak:
KOSSUTH
született itt. Betölt mély alázat.

42. Most itt vagyok a templomban, VIZSOLYban

-

A szivemben zengő hálasikoly van.
A Károli-biblia van előttem Négy évszázad tovatünik előlema borító homályt egy kéz elvonja:
fény tengerben a Fordítók Csoportja.
43. Nincsen már varázsa á-zengésii dalnak lelkes írásaink halottakká halnak élethajónk arany habot már nem szegdel telve aláhúzó koporsószegekkel.
44. A gyümölcsfa nem kérdi: kinek termi gyümölcsét a nap a méltatlanhoz soha nem fénytelen --'-Mit bánom! -, nyelvüket rám még oly gonoszul
öltsék:
a sok-sok apró gyümölcs egyre. tovább terem.

45. Ha minden ember egy-egy könyv kevés vagy sok
szakasszal:
sok élő könyv jár körülem. Némelyike panasz-dal.
De lehet ember múzeum? .. Reám tekintni tessék:
90 é» bennem, egy kor. S: iratlan művek. S : esszék.
46. A KÖLTÉSZET
így szól hozzám -:
No, fogd a kelyhet és igyál! ... Itt szürcsölt
ARANY
ajka!
Közben mélyfényű szép szemét az írásomon tartja Most meg rejtélyes mosolyát a homlokomra ejti az ajkam éppen ott ivott, hol már nem ivott senki.
47. Ha zendül vers, de senki sincs, ki hallja:
a költő: lőtt madár, - vonaglik ajka.
Eszembe jut régen élt költőtársam,
ezt írta ő a KÖLTŐK
UDVARA-ban:
"Vettem versem s már mondtam volna is Elhallgassak I - intett le sok hamis.
Szelíd vagyok. Az ellenségem bőszült.
Húsz évig hallgattam. Hajam megőszült.
Őrült balsors vágtat körültem kiirben,
s kezemből tépi ki, mit versbe szőttem Szögre vetettem tépett lantomat Hiába! ... zümmög halkan titkos hangokat:'
48. Versbe költni rossz dolgot jóllehet ilyenkor fény lebeg az árny felett.
Zavar van életünkben, nem kevés rimekben mondva lágy a zökkenés "Fáj ... Nem jól van! ... - mondott szavad zokog,
de versbe költve már csak mosolyog.
49. Sok van, mit meg nem értünk az is, hogy: véget érünk ellobban gyönge létünk de ránk még fény ömöl.
S mig fönt a mély-kék égen
a napsugárzást nézem:
a szűrkeségtink - érzemcsendesen tündököl.
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50. Ne merülj lelkem végleg el a MÁ-ba költőnek jobb jövőben hinni kell
Nevetve sírsz? Ajkad beszédre zárva?
A csillag zuhanva is fényt lehel Szivárványszínt
vegyíts a pocsolyába,
s mi csúf magában, pompás színe kel kis mécsesnek is lehet szép a lángja,
s nagy költő megvetve is remekel.
Úgy sz6lj, hogy a bús felderüljön,
s mi csúf: gyémántként tündököljön.

SI. Mi hullt sírba e tömeg sárban?
"Agyagcsom6k ...•• - Én többet láttam:
. fény zengett, fényesártömegben.
"Holt sárban fény? ... " - K ölt ő élt ebben.

52. Éltem utját zarándokként
végcél : örö k

rovom1a k á s ú otthonom.

53. Az ÉG nyelvét ki nagyon j61 beszéli :
ne remélje, sok lesz aki megérti.
54. Nyakára hágva öt vitaárának
a SEMMIB6L
többszáz kilát csináltak.
55. Ez a világ hatalmas díszterem alig van fő, amely még disztelen -.
Nehányunknak - kérem, nevetni tessék! a dísze mégis: teljes dísztelenség.
56. Feledt embernek lenni: jó öröm.
Holnap "REMETELAK:'
-ba költözöm,
és ént aNagyvilágból számüzött,
eszméimmel ott játékot üzök ...
57. Eljő majd, ha a Gonoszság betellik :
az 1 tél e t, s az Elnémított-eddig:
biz o n y s g Lesz, Megsz61al. Jönnek árnyak.
Felharsannak a vérbe fojtott vádakNEMZETNAGYOT
siratnak gyáseliarangok á

Világbírót szólítnak esdő hangok - t
"Szent Szándék voltam - a Gonosz megfojtott
"Én fény torony - sátánkéz vakká rontott .:»
"Egység voltam - kinek kardja szelt ketté?
"Ki tette éltünket rettenetté? ..
.•. Idők méh éből felmerül a LÉNYEG _.
Székébe űl, s megszólal az Ítélet.

_tt

_tt

tt

58. Az Ítélet Urának szellemkeze mozdult,
s egy számtalan lapból álló kiinyvbe,
melyen a cím AZ EMBERISÉG
TÖRTÉNETE
volt:
beírta egy óriási bűncselekmény ítélő jegyét.

59. 95 év - : emberélet néha magosság, máskor mély lett a Létnek sűrűjébe tévedt mi volt s mi van: ér immár véget.
Merengőn szel ve át a léget
szárnyat kap a nagyterhű Lélek.
60. Dolgát az ember gyakran elkeni Ó ha lehetne ujra kezdeni.

6I, Ha vén kerül újabb életévébe.
gondol arra, mikor kötik kévébe,
mikor alszik el az örök békére,
s takarják be Isten kedves csűrébe,
De mig megvan maga kopott szűrébe,
szeretetet s hitet hordoz sziivébe' Maradjon hűn családunk meg hiitébe' !
Bejejezem:

száz szonak is egy vége.

62, Ez ünnepi nagy pillanatba'
nehéz súly esik drága latba:
elérkezem 96-ba ballagok halkan egymagamban Társamul már ki is akadna?
Köröttem hullong holtak hamva Elég a rímből! Hagyd már abba!
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63. Csonka toronyNincs rajt orom körüle romfödi korom6 Istenem:
mennyi rokon!
64. Ember voltam, vándoroltam 'mázsás súlyú gondot hordtam.
Megérkertem. Terhem oldtam.
Végnyugalom, te vársz mostan.
65. Nem pap voltam. Em ber voltam,
bűnös ember bűnös korban,
Kihült porszem: fekszem holtan.
Éltet várok halálomban.
66. Csak ha sírba dobott s porrá tett halálod:
abból, ami maradt, tűnik ki arányod.
Gyémántnak sötét kell, hogy ragyogjon fénye az, aki csillag volt, tündököl az éjbe.
67. Ha csúcs maga nem lett - de csúcsra jutott.
Csillag ha nem is volt, de fényleni tudott.
Próféta ha nem is lett, nyert prófétai szót:
FELSŐ HATALOM
reánehezült adománya volt.
68. Igen, éretté válni volna jó, eg ész e n - :
törölni könnyet, mit az árvák sírnak vigyázni: az, mi jÓt el ne enyésszen feltámadást hirdetni süppedt sírnak egészet tündököltetni a részben varázst vetni Nagy múltra: Előhívlak !betartani: a REND törvénye éljenlenni : mit rólunk mennyben előírtak holt jóságokat létre kelteni,
s fuldokló kort életre menteni.
Teljes-éretté válni: magas cél ez mécsként égni dúlt korszak romjain -

a job b rés z bennünk megnő és e g ész
és hirdetni szebb kort könyv lapjain a szlvhez szólni tudni, nem csak észhez tört zászlót emelnek fel karjaink gyógyírt adni sok véres szenvedéshez urrá lenni magunk-haragjain -.
Nem tudósok - nagy szívek kellenekszeretettől áthatott szellemek.
69. Lámpás voltam más lámpások között :
földre hullt, ki testbe költözött.

70. Nézel: szemed kezemben tollamon Ellen/elem kezében hatalom.

7I. Az Irás szent, és abban hinni kellNem találom e szót benne: sik

e r.

72. Napjaimat átnapoltam ~
dalaimat eldaloltam bánatokon eiborongtam örömeim szerte szórtam csapásaim elszenvedtem imáimat elrebegtem szerettim közt ellebegtem halottaim eltemettem.
Am titokban sok fényt nyeltem
és parányi csillag lettem;
sűrű sorsklidökben járva
vezérelt egy égi fáklya s most hogy végre VÉG-hez érek:
sírba rejtett fénnyel térek,
s ahol ennek sosincs vége:
átlebegek a NAGY FÉNYBE.
73. Egy Nagy Keresztyén emléksírkövére :
Hát elnyugodtál Te is, hív BarátunkTörténelmet hagytál magad után Értéked tér- s időben nőni látjuk,

lesz,

míg belőlünk hamu marad csupán.
Hogy nincs egy magyar Pantheonunk - bániuk,
Feledni Nagyot népünk jól tud ám! Az életed: diadal a halálon győztes erő öldöklő lét-tusán -.
Egy Angyal áll s szól tetemed felett :
"Nagy lélek volt - a Hitért szenvedett:"
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Arcképem : a költő ... Mely ritka eszme
az, mit magában nagy titokban hord,
és mélyre zár, mint egy bűvös rekeszbe,
miként szentélybe, melybe nem hatolt
halandó még? !...E lángoló szemekbe'
mit látsz? .. , Csupán a tüzes ifjú kort? !...
Más villog ott! Szemének a varázsa
egy nyugtalan lélek izzó parázsa.
Eszménye ez : oly mű, mely mérhetetlen
arányú - egy Shakespeare-vel rokonharmóniát teremtni zord jelenben - .:
Miként Michel Angelo egykoron
akart kivésni az olasz hegyekben
szobrot a márványtömbből, bércfokon :
teremtni vágy művészi öntudatban
világot, mely magasztos, halhatatlan •
• .. Sokat csalódott. Serdülő korában
pajtásokkal nem játszott, - elvonult
titokban atyja csöndes otthonában, .
ahol tömör sorokban megfakult
kimyvek: hevertek. A bűvös magányban
elmélyedt bennük, olvasott, tanult.
.
Itt volt az ő meghitt, békés szobájasok édes éber álmodás tanyája.
Mélység, magasság, gondolat hatalmabús szenvedélyből áradó varázs a lét talánya, ábrándok fuvalma álbölcseletben meddő tagadás bukó erény, sors felzúgó haragja végzet - s megannyi rejtély, mit találsz
megírva friss s elsárgult pergamenten :
költőnket írn megejti méla csendben . .' •
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... Világgá ment, Húsz éves volt. E vészes
kor ó milyen sok balságot terem!
Forró aivér, a természet szeszélyes vérmes remény kél minden ingeren,
mi hat reánk, A lélek vágyat érez
szárnyalni f önt, s marad a mélyben 1 enn.
Erőnk, hisszük, mindent művelni képes fellángol. .. lankad...
végül mit se végez.
Igy járt ő is. Magányába vonulva
alkotni kivánt -: írt, bölcselkedett
mint egy moderti Faust. Terve szerte hulla.
Élmény ha nincs, meddő a képeelet.
sivár az eszme. - Töpreng elborulva.
Egy éveltelt. 6 elszegényedett.
.
Padlásszobában élt
6, szép az álom de nem hidegben
éhen ... szalmaágyon.
"Hiába volt egy évi szenvedésem.
A cél magos volt, sziuem tévedett,
s bénult erőm •.. Botorságom bevégzem •••
AIk o tn iI - szent vágy, immár Ég veled!
Varázsod oszlik. Tompán sejtve érzem:
élmény ha nincs: művész nagy nem lehet S hiányzott az - tévedt elmém gyanítja mi lángra ~újt fel: ihlet, égi szikra.
"Búcsúzom tőled nagyralátó álom sok éber éj, amelyben arcszínem
fakóra vált! ; ~. De jaj, miben találom
új célomat? Hiszen. nincs senkisem,
ki szólna hozeám, .. Sodró életáron
roncsolt bárkám zátony felé viszen előtte szirt, szilai szél zúg fölötte vihar a lét és éri hajótörött je."
••• Követ ne dobj az ifJura, ne vádold!
A tévedése szent. Am tékozolt
erőt, időt - de nem mag a s b a vágyott?! .••
Fel, csillagokba nézett - s elbotolt,

Ikárus sorsa bús, de szép, Hibázott? •••
Ne sújts reá! Hibás csak szíve volt.
Ily vétek a nemes szivek erénye botlás - de foltja nincs, csak tiszta fénye ...

A KÖLT6

ÖNARCKÉPE
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Merész homlok. A külső arc derült.
(isz fej. Figyelve hallgató tekintet.
Szavai fényt repítnek - felhevítnek.
Sasszellemének szárnya szétterült.
A lénye gyors •.• Gonoszt lát? .. Ingerült.
Siker?, - jólét? - nekik rég búcsut intett.
Búg hangja? -: mély, s tüzes sebet enyhít meg.
Boldog, ha könyveiben elmerült •
. . . A szó s a tett eggyé vált végre nála.
Nézd! - tépelődik ... Messze néz: magába Múltnak s Jelennek izzó hamva van.
Nagy kérdések vívódnak benne egyre.
Elnémult bölcs. Vágyódik bel s ő cse n d re:

KÖLTŐ! Elég!
Mért mutassam magam?!
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