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Túrmezei Erzsébet
(Tamási, 1912 – Budapest, 2000)
Magyar–német szakos tanár, költő, műfordító, diakonissza főnökasszony.
A Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesületben 1941-ben avatták diakonisz-
szává, rövid gyülekezeti szolgálat után éveken keresztül leány-népfőiskolát 
vezetett. Versei és műfordításai egyházi újságokban jelentek meg, önálló 
kötetekkel is megörvendezette olvasóit. 

1951-ben a többi egyházi rendhez hasonlóan a Fébét is feloszlatták, 
a népfőiskolai munkát beszüntették, a diakonisszák szétszóródtak. Ő 
a balassagyarmati szeretetotthont vezette huszonnégy éven keresztül.

Ezekben az években versei csak gépírással terjedtek, közlésüktől – fel-
sőbb utasításra – az egyházi újságok is elzárkóztak.

Hosszú esztendők után jelenhettek meg újra versei, verseskötetei. Túr-
mezei Erzsébet részt vett egyházunk új énekeskönyve szerkesztésében, 
számos éneket írt, élete utolsó tíz évében pedig az újraindult Fébé egyesület 
főnökasszonya volt. 

Kötetünk címadó versét nyugdíjasként írta. Ebben azzal a meggyőző-
déssel tekint vissza életútjára, hogy azt – jóban-rosszban – Isten kegyelmé-
nek ege alatt töltötte. A vers címe alatt – mintegy mottóként – Luthertől 
származó idézet olvasható: „Isten az evangéliummal új eget vont a hívők fölé. 
A kegyelem ege ez. Sokkal gyönyörűségesebb, mint a látható égboltozat.” 

Terheket hordozó, megbélyegzéseket is átélt életéről vallott ebben a 
versben: „A kegyelem ege alatt könnyűvé válik a nehéz…, könnyet törölhetünk…, 
szeretetet sugárzik életünk…” 

S mindez azért lehetséges, mert „Jézusunk jár velünk, s a kegyelem ege alatt 
az Ő nyomában hazaérkezünk.”

Túrmezei Erzsébet verseskötetei

Őszből tavaszba (1938, 1945, 1997)
Ének földrengéskor (1941)
Reméljetek velem (1945)
Így leszel áldás (1968, 1970)
Emberré lettél, hogy emberré legyek! (1979, 1991)
Most élni – küldetés! (1984)
Ádventtől ádventig (válogatás az előző kötetek 
anyagából, 1984)
Csodát virágzik a jelen (1995)

Gépírással („kéz alatt”) terjedt kötetek:
Sürgess, tűnő nap! (1951)
Itt és most (1958)

Halála után:
Zümmögő dalocska 

(gyermekeknek írt versek, 2002)
Megtaláltam (2003)
Összegyűjtött művei

 I. Versek (2007)
 II. Versek (2008)
 III. Versek (2008)
 IV. Műfordítások (2010)
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A Magyarországi Evangélikus Egyház és a
Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület
többek között ezzel a kötettel ünnepli
Túrmezei Erzsébet diakonissza főnökasszony,
költő és műfordító születésének századik
évfordulóját. A válogatásra szóló felkérést
nagy megtiszteltetésként fogadtam. Magá-
tól értődőnek tűnt a könyv terjedelme is: a
100. évfordulót száz verssel kell megünne-
pelnünk!

Válogatni nem könnyű feladat, mert hálát-
lan. Mindig lesznek olyanok, akik kedvenc
vagy éppen a legkedvesebb versüket fogják
hiányolni. Ám egyetlen válogatás sem kö-
vetheti mindenki szempontjait. Célkitűzé-
sem az volt, hogy a költő életének forduló-
pontjaihoz, költészetének fontos fejezetei-
hez keressek öt-öt költeményt.

Válogatni mégis öröm. A kötetek lapozga-
tása közben szinte már maguktól adódtak

jelentős, szószéken is sokszor idézett ver-
sek. Ugyanakkor eddig kevésbé ismert köl-
temények most lettek fontossá számomra.
Hiszen tartalmazzák Erzsébet testvér ige-
megértésének, Krisztusról szóló igehirdeté-
sének lényeges mondanivalóit. Meg vagyok
arról győződve, hogy a kiválogatott versek
az olvasóknak is örömet szereznek. S utána
sokan nyúlnak majd az összes verset tartal-
mazó kötetek felé.

Gyermekkorom egyházához, gyülekeze-
tünk akkori életéhez szorosan hozzátartoz-
tak a Fébé testvérek. Diakonissza vezette a
fóti árvaházat, testvér szolgált – a mezei
munkát végző szülőket segítő – nyári nap-
köziben. S a frontról még haza nem érke-
zett tanító helyett is diakonissza tanított
az evangélikus elemiben. Ám az a testvér,
aki gyülekezeti esteken verseit olvasta, az
Túrmezei Erzsébet volt. Ismertük, vártuk,
szerettük.

5
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Amikor Madocsai Miklós távozása után a
Fébé Egyesület lelkészének meghívott, a fő-
nökasszony Erzsébet testvér már súlyos
beteg volt, az anyaház és az egyesület életé-
ben alig vett részt. Az utolsó útra készülő-
dött, a betegágyán az örökkévalóság fényé-
ben élt. Számomra nagy veszteség volt,
hogy közös szolgálatra nem is volt alkal-
munk, hamarosan a koporsója mellett kel-
lett megállnom.

Nem hallgathatom el, hogy ötven esztendő-
vel ezelőtt a váratlanul elhunyt édesapánk

ravatalához érkezett több tucat vigasztaló
levél között ott volt Erzsébet testvér kéz-
írással írt költeménye. A vers sorai így
vigasztalták esküvőre készülő családunkat:
„Ne sírjatok! Hiszen mindenki tudja,
hogy… csak a másik menyegzőre ment.”
Ezt a felejthetetlen, a feltámadás reménysé-
gét hirdető együttérzését üres tenyerű kol-
dusként most ezzel a válogatással, saját ver-
seiből összeállított csokorral köszönöm meg!

Id. Zászkaliczky Pál ny. lelkész

6
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Utolsó este. Utolsó vendégek:
bibliás, csendes, hívő asszonyok.
Látom, amint kezet szorít velük…
szíves mosollyal rájuk mosolyog.

Karosszékében ül. Az asztalon
nyílik az aranyszélű Biblia.
Hallgatja, hogy feltámadásról olvas
belőle áhítattal pap fia.

Közben talán fehér paplakra gondol,
ahol nyüzsgött az élet: nyolc gyerek…
a szőlő-teliszőtte, hűs tornácon
édesanya szeli a kenyeret…

Puha kenyér… jóízű gyermekemlék…
Azután ifjú lett és férfi lett.
Igazgyöngyöt lelt, édes feleséget.
És kenyeret szelt az övéinek.

Búcsúzva körülnéz a kis szobában.
A falról unokák és gyermekek
mosolyognak apára, nagyapára.
Odaköszön feléjük: „Elmegyek”.

A madarak is szebb hazába szállnak…
Szól az utolsó ének: „Add, Uram,
Tehozzád érjek, ha a vándorútnak
vége lesz idelenn a borúban.”

„Hadd lássam fényes orcád! Körülöttem
legyenek ott, akiket szeretek!”
A bibliás asszonyok is búcsúznak.
Mennek haza. Lefekszik a beteg.

Felesége ül még az ágya mellé.
Utolsó imádságot mondanak.
„Mi Atyánk!” Fel az igazi hazába
utat keresve szállnak a szavak.

S én már csak ott a ravatalon látom
békés mosollyal néma ajkán…
Hisz a bórúból hazaért a fénybe
a fáradt vándor… az édesapám.

1941
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Édesanyámnak

Kis kúriájuk ott fehéredett
a Berzsenyi-kúria mellett.
Egy szél beszélt, búgott a fákkal,
egy ősi, százados lehelet.

Három leány nőtt a kis kúrián,
– mintha régi rege suhanna. –
Egyikük az édesanyám volt,
a csendes, szelíd szavú Anna.

A falu domboldalra temetett…
s odaépítve a tetőre
Berzsenyi emléke magaslott:
korhadó fejfák árva őre.

Lágyan suhogó, szürke szárnyain
kicsiny Niklát ha fölkereste,
az obeliszk alatt magában
egy barna lányt talált az este.

Szerette a borostyánzöldű sírt,
szerette a csitító csendet.
Csodálkozó tengerszemével
távolba nézett… és merengett.

És muzsikálni kezdett a szíve.
Képzelete halk szárnyat bontott,
elhagyta a falut, a lankát,
a temetőt, a horizontot.

Suhant az érzés, szállt a gondolat:
bűvös dalú, hűtlen madárka.
Tovaröppent és messze villant…
és dal-kalit hiába várta.

Miért? – perdült a fájó, tiszta könny.
Miért? – a bús panasz kipattant.
Álmodni kibeszélhetetlent!…
és érezni kimondhatatlant!

„Istenem!” – Barna, kék szemű leány
imádkozott az esti csendben. –
„Ha gyermekem lesz, azzal áldd meg,
amivel nem áldottál engem!”

8

A niklai leány
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„Ha gyermekem lesz, dalolhassa ki,
mit lelke érez, szíve gondol.
És dal legyen a kacagásból,
és dal legyen a fájdalomból.”

Ott ült az emlékobeliszk alatt.
S mint esti szellő halk beszéde,
álmodó, édes virágillat,
szállt imája az Úr elébe.

Aztán ringtak a bölcsők. Hét tavasz.
Sorakozott négy kis koporsó.
Három tavaszból ért a nyár is.
Hetedik lettem, legutolsó.
A gondolatok aranymadarát
elfogja már a dal-kalitka.
És boldog áhítatba ringat
az édesanyám drága titka.

Kell, hogy vakuló, ámult szemeim
mindig a megnyílt eget lássák:
hiszen egész költészetem –
csak egy meghallgatott imádság.

1940

9
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Egyetlen gyermek voltam már a házban.
Viaszbabák gondját vígan leráztam.
Fák és virágok tarkálltak köröttem,
hű barátságot azokkal kötöttem.
S bár nem tudtam még, mi a számtanóra,
boldogan vártam a vakációra,
mert akkor a nagy fiúk hazajönnek,
s vége-hossza nincs újságnak, örömnek,
új játéknak, tréfának, új mesének.
Csak soha többé vissza ne mennének!

Akkor volt. Eljött már a várva várt nap,
amikor otthon főznek a diáknak.
S az én játékos, vidám kisebb bátyám
nagy könyvet hozott haza – mintha látnám! –
És úgy elmerült fekete könyvében,
hogy le nem tette volna semmiképpen.
A szeme ragyogott, az arca égett.
Nem játszott velem, nem mondott meséket,
csak olvasott, mintha egyéb se lenne
széles e földön. Úgy csalódtam benne.

Édesapám korholni kezdte érte.
Tegye le, édesanyám egyre kérte.
Betegséget és túlzást emlegettek.
„Más való ilyen fiatal gyereknek!”
De nem fogott rajta, se szép szó, se semmi.
Nem akarta, nem akarta letenni.

Mindent hallottam, semmit nem értettem,
s öt éves fejjel akként segítettem
a nehéz dolgon, hogy egyszer titokban
fogtam a nagy fekete könyvet, fogtam,
s hogy a javíthatatlan meg ne lelje,
az ágy alá rejtettem biztos helyre.
De hamar sor került a nyomozásra.
Ki tette el? Édesapám nem látta.
Édesanyám ujjal sem érintette.
Búsan bújtam az ágy alá érette.
„Hiszen ez szent könyv!” – hallgattam

zavartan.
S úgy megdorgáltak, pedig jót akartam.

10

Első találkozás
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Ez volt az én első találkozásom
Isten könyvével. S most nincs semmi másom,
nagyobb örömöm, többet érő kincsem,
hívebb barátom, jobb támaszom nincsen.

De az első emléket nem törülte
el az a szebb, hogy ott ültünk körülte
már mind az öten nem egyszer, nem kétszer…
s az őszi reggel, agg, reszkető kézzel

amikor édesapám utoljára
vette elő és hajolt a lapjára.

Ha látom azt a drága, öreg könyvet,
ráhajolok én is és egy meleg könnyet,
hálakönnyet hullatok titkon rája:
Ó, mindannyiunk első Bibliája!

1943

11
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Ha nagyanyámra gondolok,
vagy verset mond, vagy ceruzát farag.
Nagymama, behunyom szemem,
hogy magam előtt lássalak.

Éppen elpanaszolom bánatom,
s te azt a komoly gyerekbánatot
szerető, segíteni kész,
meleg szívvel, komolyan hallgatod:

Valakinek az osztályunkban
olyan szép ceruzás notesza van!
Az én szegény kis noteszom meg
hiányos, ceruzátalan!

Megvan a ceruza helye,
de belevalót sehol nem kapok!
Nagymama nézi a kicsi noteszt,
meghallgatja a komoly bánatot.

Aztán elővesz egy ceruzavéget,
körülfaragja ügyesen.

Tintával még kékre is festi,
ne hiányozzék a szépsége sem.

Bele is illek a noteszba…
de nagymama nem kap hálás mosolyt,
se köszönetet a kis unokától…
mert az a másik szebb volt!… sárga volt!

Még most is tartozom a köszönettel.
Pedig de szívesen megmondanám:
Nagymama, köszönöm, hogy segítettél!
Soha, soha nem volt szebb ceruzám!

Színaranyból volt, csak nem vettem észre.
Bearanyozta a szereteted!
Hadd suttogjam el sírod felé
ma ezt a megkésett köszönetet!

Régi emlékek simogatnak,
mint meleg májusi napsugarak…
S ha nagyanyámra gondolok,
vagy verset mond… vagy ceruzát farag.

12

Nagymama ceruzát farag
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Ma gyermekkorom édes távolából
felém mosolygott öreg nagyanyám.
Kezet fogtunk egy közös akaratban.
Napfényes örökségül hagyta rám.

A szeretet titkában találkoztunk.
Úgy szeretett, mint kicsiny gyermeket.
Fiókos szekrény száz titkos zugából
annyi mindent előkeresgetett.

Tán nem is volt más töprenkedő gondja,
mint mit adhatna még oda nekem.
Reszkető keze végigsimított a
babaruhának való selymeken.

Neki talán én voltam az ajándék,
a kacagásom és az örömöm.
Boldog volt, látva: selyemben, mesében,
régi rímekben hogy’ gyönyörködöm.

Most így kutatok lelkem titkos mívű
rejtekein: mit adhatnék oda?
Mióta Krisztus életembe lépett,
mindennap új ajándék, új csoda!

Nyitogatom a zárakat: a rímek
gyöngysorát, kincseimet keresem.
Ó, tudom én, hogy mindent Tőle kaptam,
és visszakapok ezerszeresen.

Nem kéregetve, mindig mint Király jön.
Rég nem tudom, mik a hétköznapok.
Mégis olyan jó keresve kutatni,
mi az, amit még odaadhatok.

S míg nyitogatom a rejteket, zárat,
– mintha Királyom jöttét hallanám…
a gyermekévek tiszta távolából
értő mosollyal néz a nagyanyám.

1942

13

Nagyanyó és unokája
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Olyan jó élni Isten műhelyében,
ott formáltatni hűséges kezében
kemény vésővel, döngő kalapáccsal,
szerető, szelíd, szent simogatással.

Látni, hogy íme, szobrok száza készül,
néhány vonással naponta egészül.
A Mester keze percre sem pihen meg.
Eszközei munkálnak, nem pihennek.

Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam,
akaratjára soha nem hajoltam,
dacos énemről lepattant a véső.
És hálát adni, hogy még most se késő.

Csodálni Őt, amint szeretve fárad,
amint nem sajnál drága életárat:
odaadni értem és odaadni másért
egy megtörésért, hozzáfordulásért.

Csodálni őt, ki annyi büszke lelket
szeretetével örök rabul ejtett.
Sziklatömböket döntött le a porba,
hogy átformálja szépséges szoborba.

Igen, csodálom Őt, csak Őt csodálom.

1931
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Igen, Atyám. Most már csak arra vágyom,
hogy amíg fekszem itt a betegágyon,
Te nagyon meg tudj növekedni bennem,
s taníts meg újra kisgyermekké lennem.
Könnyű keresztem hogyne hordanám,
örömmel, békén. Igen, Atyám.

Igen, Atyám. Most már csak arra kérlek,
ne haragudj, hogy amiért fel nem érlek,
hogy amiért utaid homály borítja
és nem találom, hol a próbák nyitja,
nem tudja rögtön mondani a szám
örömmel, békén: Igen, Atyám.

Keresztülhúztad, amit én akartam.
Felfedted bennem, amit eltakartam.
Minden erőmet szélbe szórtad széjjel.
Kerestem, – nincs már… betakart az éjjel.
Csak a hit égett fényt ragyogva rám:
köszönöm néked… igen, Atyám.

Olyan jó gyenge, erőtlennek lenni.
Olyan jó magam egészen letenni.
Olyan jó tudni, hogy semmit se érek,
semmit se bírok, gyarló földi féreg,
– kegyelem minden! Hogyne mondanám
hittel az áment: Igen, Atyám.

Igen, Atyám. Gyönge, erőtlen bárány,
pihenek most már jó pásztorom vállán,
s Ő szelíden visz az úton előre,
híves forrásra, kies legelőre.
S hála dalával telik meg a szám.
Köszönöm néked. Igen, Atyám.

1939

15

Igen, Atyám
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Úr Jézus, tudod: nem érdemes írni
csak, hogy a rímek muzsikáljanak.
Olyan dalokat ébressz, hogy a lelkek
Tehozzád közelebb találjanak!
Te rejtőzködj el a rímek közé,
Te simogasd meg a fáradtakat,
Te bíztasd, akit csüggedés kísér!
Hisz írni csak azért,
hogy csengő rímek muzsikáljanak,
Uram, mit ér?
Minden dalomban légy jelen magad!
Te simogasd meg a fáradtakat!
A léleknek ne felém, Tefeléd,
Tefeléd adjon mindenikük szárnyat!
Nem akarok én üres muzsikákat.

1932

16

Kérés
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Papír, fehér papír az asztalon,
te régi jó barát,
új lehetőség, kedves alkalom:
emlékszel még arra a kisleányra,
aki szeretve megsimogatott,
mint üresen várakozó lapot?
Te voltál ihletője, biztatója,
hogy kicsi verseivel telerója
reásugárzó fehérségedet.
Hányszor föléd hajolt,
papír, fehér papír az asztalon.
És most úgy érezem, tartozom neked.
Rajtad már annyit írtam,
s rólad még sohse mondtam éneket.

Tudom, te nem is várod.
Olyan csendesen, alázatosan
szolgálsz az embereknek.
Csak ha hiányzol, akkor emlegetnek.
Azért szeretlek,
mert annyi mindent lehet írni rád:
vigasztalást, hova betért a bánat,
üzenetet és csengő rímű verset
és egyszer volt, hol nem volt, szép mesét.

Papír, fehér papír az asztalon,
te régi rongyokból, gyűrt lapokból támadt,
szemétre dobott ócskaságból újult,
sugárzó tisztaság,
vallok neked:
szeretném én is a te életed.
Engemet: gyűrött, rongyos, rossz papírt
a világ tolla régen teleírt,
de Krisztus által lehet újulásom.
Lehetek hófehér: Isten papírja,
melyre gyógyító leveleit írja
az emberek szívének.
Hadd emlegessék a levél íróját.
Feléje szálljon minden hálaének.

Ó, csak csendesen, alázatosan,
tisztán várnék mindennap a kezére,
míg feltetszik rajtam az Ő írása!
Ezt akarom.
Nem vágyom semmi másra.
Erre a tisztaságra, újulásra.
A te szolgálatodra, életedre,
papír, fehér papír az asztalon.

1946

17

Vallok a papírnak
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Vétenék, ha be nem vallanám
válaszul egy kedves levélre:
nekem sincsen versíró ceruzám.

Ha volna, sokszor elővenném,
legszívesebben le se tenném,
írnám vele sorra a verseket,
a szebbnél szebbeket,
szomorú szíveket vigasztalókat,
Jézus Krisztus nevét magasztalókat,
és le se tenném féltett kincsem…
De versíró ceruzám nincsen.

Inkább – magam szeretnék azzá lenni!
Magamban értéktelen, semmi.
Drága titok és boldog kegyelem,
hogy Uram és Mesterem néha
kezébe vesz, és ír velem.

Lesem a percek gyors múlását,
és várom keze mozdulását.
Mert nincs szebb öröm földön-égen,
mint eszköz lenni szent kezében!
Bár sose tenne le egy percre sem!

De néha letesz… farag… s én olyankor
a csoda percét várom csendesen.

18

Vers a versíró ceruzáról
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„E világ ura bárhogy támadna…
megdönti egy igécske.”…

Luther

Rámmosolyogsz és rámköszönsz a metrón.
Milyen régen találkoztam veled!
Azóta évtizedek teltek el,
a hajad hófehér lett,
mégis a tizennégy évesen kapott
igét ismételed,
hiszen az akkor örökre tiéd lett:
„A Mester itt van, és hív téged.”

Egyetlen mondat, csak egy „igécske”,
de gyermekszívedet elérte,
és indultál Krisztus nyomában,
követni Őt égő szeretettel.
Azóta őrzöd ezt a drága „igécskét”:
mert ott volt, és hívott a Mester.

*

Ragyogó augusztusi délután.
Szeretetvendégségre terített,

virággal ékesített asztalok.
Minden terítéknél igés lapok.
Diákleány áll meg csendesen
az egyik mellett: „Ez az én helyem!”
S gyorsan megnézi a kezébe vett
kis lapon, mi az üzenet.

Csak egy rövid parancs: „Te kövess engem!”
De felejthetetlen emlék,
mert én voltam az a diákleány,
Jézus Krisztus akkor talált reám,
s az az igécske, az a szent parancs
máig is zeng a szívemben
örömben, búban, fényben, borúban:
„Te kövess engem!” – Követlek, Uram!

Hányan őrzünk ilyen „igécskét”,
életújító, felejthetetlen
parancsot vagy ígéretet!
Legyen áldott a szívünkbe vetett
igemag! Belőle terem
a Magvető dicsőségére
öröm, erő, szolgálat, szeretet.
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Érettségi találkozóra

Emlékeztek még? Jelvényt készíttettünk:
miniatűr fehér kérdőjelet.
Hiszen – mind fehér kérdőjelek voltunk
mi magunk is. Mi lesz a felelet?

És elkészült a tíz fehér kérdőjel.
Odatűztük szívünk fölé jelül.
Éppen ifjú szívünk fölé illett,
hisz annyi kérdés égetett belül:

A jövő, holnap… helyünk az életben…
útitárs, otthon… cél és értelem…
Annyi megoldatlan titok ringott
azon a kis fehér kérdőjelen.

S most együtt vagyunk újra: számot adni,
hogy merre jártunk és mi lett velünk?
Megoldódott-e szívünk fölé tűzött,
titokfejtő, fehér kérdőjelünk?

Mondjuk el egymásnak őszinte szóval,
mi lett a megoldás, a felelet?
Hogyan válaszolták meg tűnő évek
azt a tíz kis fehér kérdőjelet?

Rólam tudjátok: Krisztus lett az utam.
Benne felragyogott cél, értelem.
Vele és Benne mindent megtaláltam,
s megoldódott minden kérdőjelem.

20

A fehér kérdőjel
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Csak két fillért tettem a perselyedbe:
az én két fillér, kicsiny életem…
S most mindhalálig ámulhatok rajta,
és a csodádat énekelhetem!

Én elhullattam volna rég a porba,
és aki látna sírva, könnyesen,
megszánna, tudom, amint porba hullott,
kárba ment két fillérem keresem.

Vagy a világ piacán kétfilléres
olcsóságot vehettem volna rajt’…
Hisz minden olyan megfizethetetlen,
ami után a szívünk vágya hajt.

Én odaadtam volna semmiségért,
és kéregetnék mások ajtaján,
éneklő, vak koldusa a világnak:
„Induljatok meg a szívem jaján!”

De most fénylő, csodálkozó szemekkel
a Te kezedről énekelhetek!
A perselyedről, hova jó letenni
kis semmit érő két filléreket.

A szántódról, hol aranylik a búza,
a szőlődről, hol nevet a gerezd!
Kifogyhatatlan titkos terveidről,
hogy a két fillért megezerszerezd.

Hányszor kiadtad, mégis tart a léte!
Mivé tetted a két filléremet?!
Elfogyhatatlan mennyi arannyá
aranyozta rejtelmes perselyed!

S én mindhalálig ámulhatok rajta,
és a csodádat énekelhetem!…
Csak két fillért tettem a perselyedbe!
Az én kétfillér, kicsiny életem.

1942

21

A fillér-csoda
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Felvettem a szürke ruhát.
Szürke, mint a gondok,
mint a hétköznapok, a munka,
mint a földön az élet.
S Jézus megáldott:
„Szürke ruhád alatt
verjen a szíved piros örömtől!
Ez tartsa távol
szolgálatodtól a szürkeséget!
Szemednek ragyogása
hirdesse, mindenki lássa,
hogy a hétköznap énvelem ünnep,
a munka mosolygó májusi fény,
s csupa öröm, csupa szín idelent is az élet!
Teveled megyek én.”

Jézus megáldott:
„Nem ragyogó, nem fényes, nem hiú pompa.
Nem más a munkára, más vigalomra.
A többiek hadd váltogassák!

A te vigasságod munka,
a te munkád vigasság!
Téged találjanak
mindig szolgálni készen!
A hű szolgának nagy jutalma lészen.
Megáldalak.”

Felvettem a szürke ruhát,
s amíg dobog a szívem,
amíg érez,
amíg a hajam színvesztett fehér lesz,
amíg csak tart az utam idelenn,
hálával viselem.
Ha majd elfogy a fény,
kialusznak a lángok,
– kívül szürkeség, belül ragyogás. –
Atyám kapuján bezörgetek én.
S hű szeretettel kitárja előttem,
aki megáldott.

1937

22

Szürke ruhában
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Augusztus. Vasárnap.
Fénylő, feledhetetlen.
Szolgálatra szentelten,
boldogan énekeljük:
Ancilla Domini…

Ragyogó emlékénél
öröm megállani,
s húsz esztendő után is,
míg élünk, ezután is
újra elénekelni,
és újra vallani:
– nem a ruha teszi,
csak a Lélek teszi –
Ancilla Domini!

Ancilla… látlak, amint
munkádat végezed.

Krisztusé a szíved,
Krisztusé a kezed.
Lelkével Ő vezet.
S a kicsiny köveket,
szétszórt szolgálatunk
színes, apró-cseprő
mozaikköveit
nem engedi elveszni,
egyszer összeilleszti,
hogy álmélkodva nézzed
a csodálatos képet,
s meg ne szűnj hű kezének
hatalmát áldani…
Együtt áldjuk már most is,
együtt szolgáljuk most is:
Ancilla Domini!

1965. augusztus 5.

23

Ancilla Domini…
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Reggelenként
átmegyek egy roppant templomon.
Kéklő kupolájára
ragyogó szemmel rácsodálkozom.
Nézem az ezersípú orgonát.
(A fenyőtörzsek fénylő rézsípok.)
Hallgatom, hogyan játszik rajta
a szél, a kántoroknak kántora,
s mesterkeze alatt
hogyan suttog…
hogyan zeng-zúg, zokog.
Hallgatom, ahogy dalba fog
fülemülék, rigók kara.
Bach, Händel, Liszt, Bartók, Kodály
idejártak mind-mind zenét tanulni.

Tanulok én is –
csendben leborulni,
imádattal ámulni…
kicsivé lenni,
kicsinynek maradni…
és hálát adni,
hálát adni!
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„Ujjongva énekeljetek, hegyek!”
Ésaiás 49,13

Hegyek hófehér ragyogásban,
vagy tavaszvárón, dísztelen,
az ősi kérést mostanában
annyiszor elismételem,
s várakozva nézek felétek.
Mi lenne, hogyha hirtelen
mind énekelni kezdenétek!

Ti kedves budai hegyek,
s a Bakony, Börzsöny, Mecsek, Mátra,
meg a Kárpátok koszorúja…
Az Alpok, Andok, Himalája
és minden hegye a világnak,
ha óriás, gyönyörű karban
egyszerre mind felujjongnának,
s hegyek kara hirdetné szerteszét
Isten szeretetét!

De lehet, hogy az antenna hiányzik.
Ti ujjongtok és énekeltek,
de azt a csodálatos éneket
csak szívünkkel lehet meghallani…
és ott hiányzik valami,
ott bent…
talán a csend!
S nem halljuk, hogy hallelujátok
átzengi az egész világot,
és betölti a végtelent…
s hogy crescendója hogyan halkul el,
ha a Golgota a váltság titkáról
hegyek karában szólót énekel,
mert ott hullt értünk Jézus drága vére.

Isten Lelke, taníts meg minket
halló szívvel, csendben figyelni
hegyek ujjongó énekére!

25

Énekelnek!
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Kocsink előtt két fürge ló szalad.
A vetés alszik még a hó alatt.
Amerre nézek, téli, holt mezők
és téli fák, utunk szegélyezők.
Nem ontja rájuk sugarát az ég.
Nem bomlik rajtuk se rügy, se barka még.
Illat se száll, madár se csicsereg.
De míg fogynak a kilométerek,
magamban elmerülve, csendesen
egyre a fákat, a fákat lesem.

Olyan nagyok, olyan hatalmasak
és ember felett diadalmasak!
Ki parancsolhat, hogy rügyezzenek?
És ha rügyeznek, ki tilthatja meg?
Állnak a föld felett, az ég alatt.
Ezernyi titkos gyökérszál szalad
a földből nyerni, venni életet,
és nőni ég felé a föld felett.
Állnak szabadon és függetlenül.
Uruk csak egy: az Isten egyedül.
Egy akarat, egy égi akarat.
Állnak a föld felett, az ég alatt.

Ki parancsolhat, hogy rügyezzenek?
És ha rügyeznek, ki tilthatja meg?
A nagy ember milyen piciny, parány
a tavasz tiszta tüzű hajnalán.
Akarja, nem akarja, hajt az ág.
Akarja, nem akarja, száz virág
és millió selymes levélke nő.
Akarja, nem akarja, tör elő,
a kemény kéreg, fagyos föld alól
kitör az élet, s győztesen dalol.

Ember, ha öl, ha gyújt, ha irt, ha árt,
olyan erősnek képzeli magát.
De vérrel írott új határokon
ha a tavasz fuvalma átoson,
s kivirulnak gránát-szántott mezők:
a fák, a győztesek, a rügyezők
minden rügyükkel messze hirdetik,
kiáltják – és ki tiltja meg nekik? –
szólják az ég alatt, a föld felett:
Amit Isten akar, csak az lehet!

26

Útszéli fák között
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Egyetlen meleg tavaszt akaró
szavára széled a hótakaró,
élet tör át a halott avaron!

Uram! Akaratodat akarom!

1941

27Mint fölfelé mutató ujjak,
a felhőtlen égbe nyúlnak.
Nézem a derűs, tiszta kéket.
Nézem a fóti jegenyéket.

Messziről jöttünk… megfáradtan.
Bennünket ott ezer alakban
lefelé húztak bűnök, terhek,
gondok… kötöztek, letepertek.
Annyi kudarc, annyi „hiába!”
húzott alá a föld porába
lefelé, lefelé, lefelé.

Most itt vagyunk: sok tikkadt, tévedt
vándor… iszunk élő igéket.
És Krisztusunk irgalmas arca
ráhajol sebre és kudarcra.
Szívek gyógyulnak és újulnak,
és a nagy, zöld mutatóujjak,
amint köröttünk jelnek állnak,
a jegenyék is prédikálnak:
„Fölfelé! Fölfelé! Fölfelé!”

1957

A fóti jegenyék
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Itt, szép hazámtól száz mérföldekre,
szürke kis vendég szállt az ablakomra,
s szép magyar kiejtéssel rámköszönt:
magyarul csipogott.
Magyarul? Nemzetközi verébnyelven!
Valóságos veréb-világnyelven!
Ahhoz nyelvtan se kell, szótár se kell!
Nincs benne semmi nehéz,
se „der-die-das”, se prepozíció.
Elcsipogta nekem, hogy élni jó.
Elmondta szépen,
hogy gondviselő Atyánk van az égben,
aki szemmel tart minket, őt meg engem,
bármerre szállunk, bármerre vagyunk,
Ludwigslustban, Csömörön, Budapesten.

Kicsi szürke vendégem csipogását
mozdulatlan, meghatott csendben lestem.
Aztán, mikor mindent elmondott,
huss, mint aki nem cipel gondot,
átröppent egy közeli ágra,
s ott csipogott tovább
szép nemzetközi veréb-világnyelven.

Rá se értem felelni
se magyarul, se németül.
Pedig igazán illett volna
mondani valamit.
Legalább annyit, semmi mást:
Szürke kis testvér,
köszönöm a köszöntést!
Köszönöm a kedves látogatást!

Szürke kis vendég
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Ha én betlehemi
pásztorgyerek lennék,
karácsony estéjén
a jászolhoz mennék.

Ha volna egy szelíd,
szép, fehér báránykám,
azt is odavinném,
azt is odaszánnám.

Gyorsan letérdelnék…
Milyen jó is volna!
Angyalok éneke
gyönyörűen szólna…

Talán egy kis angyal
kezemen is fogna…
Megtartó Úr Jézus
rám is mosolyogna.

De én nem lehetek…
mért is nem lehetek

betlehemi nyájat
őrző pásztorgyerek!

Magyar földön járok…
el is múlt az régen,
hogy az a szép csillag
ragyogott az égen.

Van most csillag elég,
de úgy egy se ragyog.
Nem énekelnek már
mennyei angyalok.

Úr Jézus elébe
elmegyek én mégis,
száz nap és száz éjjel
ha mindig mennék is.

Száz nap és száz éjjel
még nem is kell járnom:
Odarepít engem
az én imádságom.

Mért megyek elébe?
Megköszönni szépen,
a sötét világra,
hogy leszállott értem.

Megmondani néki:
életem, halálom:
már én csak ezentúl
mindig Őt szolgálom.

Megsimogat, tudom,
szerető szemével.
Megtelik a szívem
szíve melegével.

Megtartó Úr Jézus
édes mosolyával:
karácsonyestének
nagy boldogságával.

1933
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„Ott fenn lakott a csillagok felett,
de amikor karácsonyeste lett,
lejött a földre mint kicsiny gyerek.
És ó, a hidegszívű emberek!
Kis istállóban kellett hálnia.
Szalmán feküdt Ő, az Isten fia.
Elhagyta érettünk az egeket.
Ugye, apukám, nagyon szereted?”

Az apa nem szól. Olyan hallgatag.
De a kis kedvenc nem vár szavakat.
Odaszorítja vállára meleg,
kipirult arcát, s tovább csicsereg.
„Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény,
és ott aludt az állatok helyén,
szűk istállóban. Nem is érthetem.
Milyen meleg ágyacskám van nekem,
pedig csak a te kislányod vagyok.
S Ő, Isten Fia, Ő a legnagyobb,
szalmán feküdt, amikor született.
Ugye, apukám, nagyon szereted?”

Kint csillagfényes, hideg este… tél…
Bent apja ölén kisleány beszél.

„Ott se nyughatott szalmafekhelyén.
Futniok kellett éjnek éjjelén.
Halálra keresték a katonák.
Menekültek a pusztaságon át.
Milyen keserves útjuk lehetett.
Ugye, apukám, nagyon szereted?”

Az apa leteszi a gyermeket.
„Ugye, szereted? Ugye, szereted?”
Nem bírja már, el kell rohannia.
A jászolban fekvő Istenfia
karácsonyesti képe kergeti,
Feledte, és most nem feledheti.
Most a szeméből könnyre könny fakad.
Most vádakat hall, kínzó vádakat.
Elmenekülne még, de nem lehet.
Most utolérte a szeretet.

S míg a szívébe égi béke tér,
mintha körül a hólepett, fehér
tetők, utak felett távol zene,
angyalok tiszta hangja zengene
szívet szólongató, szép éneket:
„Szegény lett érted. Ugye szereted?”

30

Kérdez a gyermek
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A kisleány ott áll a rendelőben.
A furcsa gépek mintha mind őt lesnék.
S a doktor bácsi már be is ültetné
abba a félelmes, nagy székbe: „Tessék!”

Nem, még nem ül le! Kijelenti bátran,
hogy előbb kettőt kérdezni szeretne.
„Halljuk!” – mosolyog rá a doktor bácsi,
hiszen ő mindig kész a feleletre.

„Értesz-e a fogakhoz?” – tudakolja
kis Piroska ötéves bölcsességgel.
„Ó, hányat találsz, akit én kezeltem,
kis barátaid közt, ha széjjelnézel!”

„Ott a Sárika, Jancsi. Kit mondjak még?
A patikus bácsiék Klárikája.
Kérdezd meg őket! Vígan szaladgálnak!
Mi lenne, ha a foguk most is fájna?”

Ez a válasz megnyugtatóan hangzik,
való igaz, de hátra még a másik.
„Szeretsz-e engem?” – kérdezi Piroska
a kedvesen mosolygó doktor bácsit.

„Szeretlek-e? Hát hogyne szeretnélek!”
Mivel semmi hiba a feleletben,
a kis paciens beül a nagy székbe
most már vidáman, kék szeme se rebben.

Ha a doktor bácsi ért a fogakhoz,
s szereti őt, akkor mi gondja lenne.
Jöhet most már a fúróval, fogóval.
Piroska békén tűri. Bízik benne.

Ó, így szeretnék békén tűrni én is!
Félelmetes, nagy rendelő az élet.
De jól ismerem, aki kezel benne,
s az Ő feleletétől én se félek.

Ha megkérdezem, ért-e a dolgához,
s ha megkérdezem, szeret-e engem,
rámutat értem átszegzett kezére,
és szabad bízó kisgyermekké lennem.

Lehet fogó, fúró, akármi szerszám,
ha ott látom abban a drága kézben,
amelyik mindig tudja, mit cselekszik,
s fenn a kereszten vért hullatott értem.

31

Gyermek a rendelőben
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Ahogy az alagútba értünk,
egy kicsi lány fölsírt nagyon.
Édesanyja hiába békítette:
„Mindjárt kiérünk! Ne sírj, csillagom!”

Végigkísért a rémült sírás,
végig a biztató szavak:
„Meglátod, milyen hamar világos lesz!
Meglátod, milyen szépen süt a nap!”

És ez a kedves, biztató szó
égi üzenet volt nekem,
amint egyre csengett a nagy sötétben:
„Hamar kiérünk! Ne sírj, gyermekem!”

Hisz Jézus is így biztat mindig
a sötét alagúton át.
A végtelennek tetsző éjszakában
egyre hallom vigasztaló szavát:

„Tudod, hazatartunk a fénybe!
Hamar elérjük a kaput,
és akkor minden sötétségnek vége!
Ne félj! Ne sírj! Hiszen csak alagút!”

Kiértünk, nevetett a napfény.
A kisleány is nevetett.
„Csak alagút!” – ismételgettem egyre
magamban a drága feleletet.

1951

32

Csak alagút
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Földgömb az utazási irodában.
Szép, nagy, kerek.
Forgatni is lehet.
Ragyogó szemmel nézi egy gyerek.

S míg édesanyja sorra
intéz ügyeket, jegyeket,
ő is bekalandozna
tengereket és hegyeket.

De anyai szem ilyet
szó nélkül hogyan nézne!
„Kisfiam, ne nyúlj hozzá,
mert ha leejted, vége!”

Elkapja kis kezét,
s csodálja mozdulatlan.
Kimennek. Elvegyülnek
az utcaforgatagban.

Tűnődik. Hiába hívja
kirakatok szépsége.
„Ha a jó Isten ejti le,
Anyu, akkor is vége?”

„Minek, kisfiam?” „Hát a Földnek!
Azt mondtad, Ő tartja kezében.
De ha elfárad a keze?
Ha leejti valamiképpen?”

„Kisfiam, attól sose félj!
Ha leejtené, nagy baj lenne.
De Isten keze oly erős,
a Föld biztosan pihen benne.”

S a fényes, tiszta gyerekszemben
felragyog a csoda titka:
„Ugye, ha az egyik elfárad,
akkor átveszi a másikba?!”

33

Nem ejti le
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Vonatom vágtat előre.
Mellette elviharzanak
szépségek, hófehér csodák.
Kopárvidékeken rohan tovább.
Se dal, se szépség.
Égre merednek meztelen rögök…
Bús varjak ülnek dermedt ujjú fákon…
És tovább dübörög
át nappalokon, sötét éjszakákon.

Én rábíztam magam.
Rábíztam arra, aki vezeti.
Ő tudja mindig, hogy mi jó nekem.
S valahol egyszer majd megáll velem
sugárban úszó, örök állomáson.
Bízom, hiszek és nem töprengek máson.
Jézus, Jézus a mozdonyvezető,
az én hatalmas, áldott Messiásom!

1933
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Suhannak a percek, a tájak.
Vác… Átfutunk gyorsan az ódon
kapu alatt… percre pihen csak
mindenikünk szeme a dómon.

Már a Börzsöny havas tetői…
s ott csillog a Cserhát fehéren.
Ez a suhanó, könnyű sebesség,
érezzük, úrrá tesz a téren.

Üzenetünk sebesen visszük
égi szóra szomjas szíveknek.
Ipolyszög… A ragyogó csizmák
új kicsi templomba sietnek.

Vasárnap. Ádventi, utolsó.
Rá gondolok, aki testté lett.
Ura volt a térnek, időnek,
s foglya lett az időnek, térnek.

Rá gondolok, aki gyalog járt.
Útszéli virágra mosolygott.
Bezárva a térbe, időbe,
viselte az emberi sorsot.

Foglya lett a térnek, időnek,
hogy én, fogoly, szabad lehessek…
hogy egyszer a téren, időn túl
szabad szívvel hazamehessek.

Megérkezünk. Balassagyarmat.
Ádventi harangok zenélnek.
Róla, aki ma is bezörget,
az Igéről, aki testté lett.

Gyalog, hajón, vonaton, mindegy,
csak ott menjen mindig a lábam,
míg hazaér téren, időn át,
mindenütt a lába nyomában.

1949
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Ádventi követség
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Ádventi út nem volt még nehezebb
életemben. Reánk sötétedett
a vándorlás alatt.
Arcunkba vágta a szél a havat,
és sáros csatakba süppedt a láb.
Tovább! Tovább!
Orosz katonai autók,
messze célba futók,
robogtak el mellettünk,
és mi ott mentünk,
zimankós éjszakában árva ketten…
de láthatatlan őrizetben.

Biztatni kezdtük egymást: Mondj igéket!
Bátoríts velük engem, én meg téged!
S csendült: „Ne félj, mert én vagyok veled!”
„Ne félj, csak higgy!” – hangzott a felelet.
„Én minden napon veletek vagyok.”
Felragyogtak, mint fénylő csillagok,
ezek a biztató ígéretek.
Elfeledtették a félelmeket…

Mindent, ami addig bántott, gyötört,
– Kutyaugatás. Fények… Galgagyörk.

* * *

Évek telnek, s hányszor eszembe jut!
Hiszen – ilyen ádventi út
egész életünk sötét éjszakán át,
míg el nem érjük otthonunk határát.
És néha bizony csüggesztő, nehéz.
Roskadozik a láb, lankad a kéz.
Sokszor elesnénk,
hogyha nem biztatná testvér a testvért,
s nem ragyognak igecsillagok:
„Ne félj, csak higgy!” „Ne félj, veled vagyok!”

Hirdeted neked, hirdeted nekem
át éjen, ködön, veszedelmeken.
Ha sóhaj sürget: „Testvér, nem bírom,”
– csendül a jó hír, evangéliom,
zendül az ige örök vigasza…
S így érkezünk haza.

1955
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Ádventi út az éjszakában
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A béke képe ez.
Égbenyúló bércek alatt
csendesen kanyarog a Dunajec.
Országhatár.
De hullámaira
színes virágokat csókolt a nyár.
Lengyel tutajok, szlovák tutajok
siklanak vidám utasokkal:
németekkel és négerekkel,
szlovákokkal, lengyelekkel
és magyarokkal.

Partjai közt
a sokszor vérrel öntözött határnak,
együtt örülnek a fénynek, a nyárnak.
Az egyik tutajon
néger fiú evez.
A lengyel révész mosolyogva nézi.
Sziklák között tarka virágokat
ringat a Dunajec.
„Testvérek vagytok!” – susogja a habja.
Napfényes kép…
a béke képe ez.

37

Tutajok a Dunajecen

A nyár képeskönyvét lapozgatom

Bár a szél sápadt lombot ejt elém,
s az ősz kopogtat már az ablakon,
szívemben én
a nyár képeskönyvét lapozgatom.

Besztercebánya, Pozsony… Templomok,
várak… Ismerős arcok, kedvesek…
Évszázadok
mohos nyomában kincset keresek.
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Késmárk… Bejárom a fatemplomot…
Ősök hitén erősödik hitem…
s megállok ott,
ahol Thököly csendesen pihen.

Lőcse… oltárok ragyognak elő:
fába faragott Isten-szerelem.
Ó-temető
sírkövei beszélgetnek velem.

Tátra… Kőcsipkés ormok, fenyvesek…
sziklán alámorajló Tar patak…
tengerszemek…
mind egy hatalmas kézről vallanak.

Dunajec… Siklunk a sebes vízen…
– szép lengyel hegyek alján kanyarog –
testvérien,
szlovákok, lengyelek és magyarok.

Dobsina… Izzó nyárban hófehér
tündérvilág útjait járhatom.
Titkokat mér
tekintetem fénylő jégfalakon.

Domica… Csónakunk az alvilág
folyóján siklik hallgatag vízen.
Cseppkőcsodák
színeiben az Alkotó izen.

Kassa… Rákóczival beszélgetek…
hazatartok… üzenetet viszek.
Kassa… Meleg,
felémdobbanó testvéri szívek!

Felémdobbanó testvéri szívek
végig az egész százszorszép úton!
Mindegyiknek
melegét megköszönni sem tudom.

A nyár képeskönyvét lapozgatom,
s dúdolgatom a hála dallamát.
Száll szabadon
Isten felé – és határokon át.

Turmezei:Elrendezés 1 2012.02.09. 14:09 Oldal 38



Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik.
Tudós vitát és tisztulást akart.
Világoljon az Evangéliom!
Aranyért nincsen kegyelem!
Bűnbánat nélkül nincs bocsánat!

Ha látta volna már,
hogy 95 tétele,
mint vihar süvítő szele,
söpör végig országokon, világon,
ha látta volna a nyomában támadt
villámos zivatart,
s mint vérfagyasztó vízió,
szemébe lobbant volna máglyák lángja,
gályarabság és inkvizíció,
vajon megtette volna akkor is?!
Nem verte volna vissza látomása?
Nem hullott volna ki csontos kezéből
tételszögező, súlyos kalapácsa?!

Lehet… ha nem a Hatalmas keze
vezette volna
tételíró kezét,
Akivel ellenkezni kárhozat,
Aki előtt csak térdre hullni jó…
mondta volna: Legyen:
világosság és reformáció!

Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik.
Nem tudta, hogy a 95 tétel
útnak indul és századokon átlép.

Megírta, mert meg kellett írnia.
S kiszögezte, mert „nem tehetett másképp.”
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Egy test…
Egyik kezével könnyeket töröl,
másik kezével sebeket kötöz,
a harmadikkal utat épít
szívektől szívekig.
Mind dolgozik: a negyedik,
a századik, az ezredik,
szánt-vet, hidat ver, ültet szüntelen.
Magyarországon és Tanganyikában,
és Kínában és bárhol a világon,
mindenfelé találsz ilyen kezet,
és mindenütt a menny felé vezet.
S az Ő kezére ismersz boldogan.
Egy test. Sok tagja van.

Egy test…
Egyik szájával gyermeket tanít,
másik szájával szenvedőt vigasztal,
a harmadikkal békít,
a negyedikkel szegények szívének
hirdettetik az evangéliom.
Van szája milliom.
S Magyarországon és Tanganyikában

és Kínában és bárhol a világon,
a vándorutat akármerre járod,
hangját, szavát mindenütt megtalálod,
s ráismersz boldogan.
Egy test. Sok tagja van.

Egy test…
Idáig érzem, ha egy tagja fáj…
valahol messze… túl a tengeren.
És ha szenvedek, szenved mind velem.
Megerősödik, ha erős vagyok.
Parányi tag a csodálatos testen,
hadd énekeljek arról boldogan,
milyen kicsivé válnak
együtt vállalt bajok,
milyen naggyá együtt az örömök!
Eltűnnek a határok!
Ez a csoda örök,
szent és határtalan!
Örülj, parányi tag a nagy titoknak:
Egy test, sok tagja van!

1950

40

A titokzatos test
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A külváros peremén látogattam.
Öreganyó a kertben üldögélt
koratavaszi napban.
Ölében régi könyv. Lapozgatott.
Sárgák, kopottak voltak a lapok,
de a gyermekkor és az ifjú évek
tarka, üde emlékével teli,
amikor csengő hangon énekelte:
„Dicsérd, én lelkem…” „Nyugosznak

az erdők…”
Most csak betűzi, nem énekli.

Beszélgetünk… gyermekről, unokáról…
szülőfaluja fehér templomáról…
a mennyországról s az útról oda.
Szemem egyre az öreg könyvre téved.
Kezembe veszem én is áhítattal,
és megihleti lelkem a csoda.

Nevek: Ács Mihály, Gerhardt, Luther Márton…
Ők itt maradnak, ha búcsút veszek.
Bűnt siratnak és kegyelmet dicsérnek.
Elég, ha néhány szót hozzáteszek,

és zeng megint az évszázados ének.
Ők megmutatják, merre visz az út.
Ők elmondják, a kereszt mit jelent.
Századok óta porlad már a testük,
mégis tovább beszélnek idelent.

Úgy szíven üt az énekük hatalma!
Marad-e egy is én utánam itt,
egy szívtől szívig szálló, csendes ének,
mely kézen fog, mikor már porladok,
s odavezet Krisztushoz valakit?
Olyan kevés arra a földi élet,
hogy eleget írjak, beszéljek róla,
aki érettem, elveszettért vérzett!
Ott fenn örökre Őt dicsérhetem.
De övé legyen azért is a hála,
ha itt lenn tovább zenghet énekem,
s az ének útján, titkos utakon,
– ki tudja, hol, ki tudja, merre még –
holtom után is Őt szolgálhatom!

1947

41

Öreg énekeskönyv
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Nehéz az őserdők lakóinak
az igét úgy hirdetni, hogy megértsék,
hiszen sok mindenre nincs is még szavuk.
„Hit, engedelmesség, vigasz, reménység…”
Ezek a szavak mind hiányzanak,
s évtizedek alatt
lehet csak rátalálni egyre-egyre,
mint drágagyöngyre,
sokszor igen nagy áron,
mint ott a rengetegben akkor nyáron.

A misszionárius koporsót ácsol,
kicsiny koporsót.
Négy iskolás gyermeke messze, máshol…
és most a legkisebbet, az utolsót
fekteti sírba. Vesződik a fával,
és vesződik a szíve bánatával.

Valaki nézi: barna arcán részvét.
Átérzi szenvedését
ennek a messziről jött idegennek,
s megkérdezi: „Ugye most hazamentek?”

De az apa csendes válasza:
„Nem, mi most sem megyünk haza.”

„Hát nem hallja éjjel a feleséged
távoli sírását négy gyermekének,
amint édesanyjukat keresik?”
„Sokszor hallja. Levelet ír nekik…
Imádkozunk értük buzgón sokat.
De haza nem megyünk.”

Sötéten villan a fekete szempár:
„Akkor más szívetek van, mint nekünk.”
Az apa békés, fájdalomteli
tekintetét ráemeli:
„A mi szívünk is vérzik és sajog,
ha kisgyermeket sírba fektetünk.
Egy a szívünk, de más az Istenünk!”

A bennszülött elmegy felelet nélkül,
és a kicsiny koporsó tovább készül.
De egy félóra sem telik bele,
és nagy belső diadallal tele

42

A misszionárius nyelvet tanul
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a látogató visszatér megint,
mint aki rátalált a nagy titokra,
nincs a szívében többé semmi kétség:
„Mondd, ti túlláttok a látóhatáron?”

A misszionárius rátekint:
„Igen! Túllátunk a látóhatáron!”

S szeme felcsillan: hisz ez a reménység!
Milyen régen kereste ezt a szót!
Most megtalálta – ilyen drága áron.
Hiszen a keresztyén szív reménysége
túllát, mindig túl a látóhatáron.

1952

43Lambaréne

Zengett az orgona, szárnyalt a dallam…
és tapsviharban állt az ihletett,
ifjú művész… Aztán a szent oltárra
tett mindent: muzsikát és életet.

Őserdő Afrikában… Lambaréne…
néger leprások fekélyei…
Nem látod fekhelyük fölé hajolni?
Nem hallod muzsikáját zengeni?

Ó, hogyha felfigyelnél valahára
Krisztus szerelme örök dallamára,
és az a dallam vezetne, kísérne!

Nem orgona zengi: egy emberélet…
mert Krisztusé lett és mindenkié lett!
Szeretet szent csodája: Lambaréne!

Turmezei:Elrendezés 1 2012.02.09. 14:09 Oldal 43



Ha már lehullt a hó,
s fekete földünket befödte,
hogy’ szállott gyermekálmok röpte
a fényes ég felé,
az égi trón elé…
De Téged nem talált meg.

Az égi gyermeket kereste,
akiről, ha leszáll az este,
csodálatos mesék borulnak
vágytól égő gyermekszívekre.
Az égi gyermeket kereste,
és nem talált rád, nem ismert meg…
Hiszen Te nem vagy többé gyermek.

Szétfoszlottak a régi álmok,
meghaltak a mesék.

A karácsonyfa lángjait
oltogatták hideg szelek…
Még mindig nem ismertelek.
Sok évbe telt, s ha Te nem jössz elém,
Megváltóm, Uram, Messiásom,
ma sem ismerlek én.

Hála neked, hogy megkerestél.
Ó, most már van karácsonyom,
s ádventi, nagy csodavárásom.
Megcsaltak mind a régi álmok,
de benned nincs csalatkozásom.
Benned mindenem megtalálom.
A valóság szebb, mint az álom.
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Ádventi emlék
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Kis Jézusom, gyenge tested hidegtől remeg.
Így szerzed meg drága áron üdvösségemet.
Jászlad előtt térdelek, és szavam esdve kérd:
mit adhatna hálás szívem szeretetedért?

„Semmit! Csak az angyalokkal énekeld nekem:
Istennek a magasságban dicsőség legyen!
Magam érted még mélyebben megalázom én
Gecsemáné kertjében s a Golgota hegyén.”

Mégis, mégis, drága Gyermek, hadd adjam neked,
hadd teszem kis jászlad elé minden kincsemet!

„Nekem adod? Hiszen ég-föld s ami kincse van,
mind az enyém: fénylő ezüst, csillogó arany!
Mire való volna nekem kincsed-aranyod?
Add oda a szegényeknek, és nekem adod!”

Kész örömmel teljesítem szent kérésedet.
Mégis, mégis: mit adhatnék egyedül neked?
Mondd meg, drága égi Gyermek! Súgd meg szelíden!
Meghasad a fájdalomtól másként a szívem.

45

Betlehemi beszélgetés
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„Hát megmondom: bűneidet nekem adhatod.
A rossz lelkiismeretet, a kárhozatot!”
De mit akarsz bűneimmel, kisded Jézusom?
„Add nekem! Én mind magamra veszem, vállalom!
És cserébe tiszta szívet adok teneked:
tiszta szívet, békességet, örök életet!”

Kis Jézusom, szememben most hálakönny ragyog.
Nem kérsz tőlem semmi szépet, nemeset, nagyot,
csak a rosszat! Fogadd hát el bűnös szívemet,
és cserébe add a tisztát, add a tiedet!
Még az örök életre is elég lesz nekem,
ott is téged dicsér érte hálaénekem!

(Így beszélgetett a betlehemi Gyermekkel
Hieronymus egyházatya. Élt 340–420-ig.)

46
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Két szálfát hoztak Ámon udvarára,
és szólt a főpap: „Ámon, jól figyelj:
Kereszt legyen. Ne félj! Meg lesz az ára.
Durva, nehéz… Ne faragj rajt’ sokat.
Sürgős.” És Ámon munkához fogott.
Fejszecsapások hullottak a fára.
Akkor hajnalodott.

Felkelt az asszony is, a gyermek is.
„Édesapám, milyen két furcsa fa.
Mi lesz belőle?” „Eriggy, Salomé,
ne is kérdezd!” – döbben föl az apa.
Kis Salomé vidáman elszalad.
Milyen erős a nemrég béna láb!
Milyen jó volt Jézushoz vinni őt,
követve szívük halk sugallatát.
Csodálatos volt az a pillanat!

Ámon dolgozik. Készül a kereszt.
Nehéz a szíve. Ki is hordja majd?
Valami gyilkos, lator, lázadó
nyomorult emberteste függ le rajt.
Akárkié, annak nem hirdetett

bocsánatot szelíd Názáreti,
mint őneki.
A kis Salomé sírva jő megint:
„Édesapám, ne ácsold azt a fát,
valami úgy fáj a szívem körül.”
Ámon, az ács verejtéket törül.

És két pribék cipeli már tova.
„Hova, emberek? Csak azt, hogy hova,
kinek? Szóljatok! Két kérges kezem
keresztet, mást mindennap annyit ácsolt,
de soha semmit ilyen nehezen!”
„Eh, valami hamis próféta volt.
Jézus. Hiszen hallhattad a nevét.
Nem emlékszel rá?” – „Jaj! Emlékezem.”

„Ámon, vidd már a pénzt. Kell a kereszt.
Durva, nehéz. Éppen jó lesz neki.
Ha igazán Isten fia, ne félj,
majd leszáll róla a Názáreti.
Őrajta lesz, nem a te válladon.”
Ámon csak áll, csak áll, s két szót dadog
szünettelen: „Nem adom. Nem adom.”
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„Megvettük, Ámon. Mi közünk veled?
Ácsolhatsz egyet önmagadnak is.
Ma az ács fia, holnap meg az ács.”
„Nem, nagyurak, kérlek, ma engemet.
Énrám sújtson le ostor, kalapács!
Ártatlan Ő. Annyit vétkeztem én.
A gyermekemet gyógyította meg!
Ha vért akartok, itt van az enyém!”
„Elég volt, Ámon! Vidd a pénzedet!”

Kavargó, lármás, gyülevész menet.
Látni akarna, egymáson taposnak.
„Ni, hogy vérzik! Ni, már megint vérzik!
Odanézzetek, már megint leroskad!”
Ki hederítene rá, hogy valaki
ott tördeli kezét a vad menetben:
„Nem az övé! Az enyém, az enyém!
Nekem adjátok! Az az én keresztem!”

Csak másnap reggel vetődik haza.
Semmit se szól, semmit se kérd az asszony.
A nagy kereszt ott állt a Golgotán,
s ő fenn maradt, hogy álmatlan virrasszon
és faggassa a kereszt titkait,
a nagy keresztét…hiszen az övé volt…

ő ácsolta… Virrasztott végtelen,
míg el nem kezdett pirkadni az égbolt.
Most hazajött. Az asszony is remeg.
Egymásra néznek; sír bennük a bánat.
Szívükbe hasad az a kacagó,
boldog gyermekhang. Szegény Salomé,
szegény, ő mit se sejt. „Édesapám,
álomba’ láttam ám édesapámat!
Ékes királyi széket faragott
két nagy-nagy fábul. S az Úr Jézus ráült.
Koronája volt. De egész olyan volt,
mint mikor meggyógyította a lábom.
Fényes angyalok álltak körülötte,
és uralkodott az egész világon.
Édesapám, úgy-e gyönyörű álom?”

Ámon sötét szeme látóra tágul:
„Királyi széket… faragta, neki…
és uralkodik az egész világon?
Királyi szék lesz véres keresztfábul…
A te váltságod az Ő vére, Ámon.
Igen, kis Salomém, egyetlen lányom,
gyönyörű álmod volt: próféta-álom!”

1936
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Alig várták, hogy jöjjön a reggel,
s most bánatosan, illatos kenetekkel,
sírva sietnek a sír felé hárman,
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban.
Ím ébred az élet és támad a nap már.
A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár,
és csattog az ének, száll által a légen
fel, fel az ég felé… Csak úgy, mint régen.
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék?
Mikor a Mester előttük ment még,
és ajkán az élet igéi fakadtak
a szomjazóknak, a fáradtaknak!
Volt-e valaha riasztóbb álom,
mint ez a három nap, ez a három:
mikor, aki folyvást csak életet mentett,
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet,
viszik diadallal a főpap elébe,
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe,
és suhog a korbács és csattog az ostor.
Hol, aki megvédje, a hős, az apostol?
És az Atya hallgat? – Mély csend ül az égen,
s most hajnallik újra csak. Úgy… úgy, mint

régen.

Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevőt.
S még volt, ki gúnnyal nevette Őt,
amint a tövistől a vére kicsordul,
s úgy kell felemelni az utcai porbul.
Köpdösve, gyalázva a fára szegezték,
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még,
ott fenn a kereszten anyát és poroszlót:
könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót.

Ó, jaj, a háláig mindig szeretett!
Viszik az illatozó kenetet,
és sírva sietnek a sír fele hárman,
nagypénteki gyásszal húsvéti sugárban.

Hogy látnák szemükben keserű könnyekkel,
milyen csodálatos ez a reggel.
A pálmafák két szegélyén az útnak
súgva-búgva valami titkot tudnak.
A virágok át harmatkönnyeken
már látják felragyogni fényesen
az élet napját, s azt hirdeti minden:
A sírban nincsen! A sírban nincsen!

49

Húsvét hajnalán

Turmezei:Elrendezés 1 2012.02.09. 14:09 Oldal 49



Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt – ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt – esedezés, esengés.
Pünkösd előtt – halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt – koldusszív tárulása.
Csendesen várni – várni, hinni, kérni!
Aztán – boldog pünkösd utánba érni!

S pünkösd után – szent égi erőt-vetten,
pünkösd után – Lélekkel telítetten,
pünkösd után – bátor tanúvá lenni,
pünkösd után – szolgálni, égni, tenni,
pünkösd után – régit kárnak ítélni,
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után – adni, adni, adni!

Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva.
Betekinteni egy üres sírba,
az angyal előtt döbbenve megállni:
feltámadott, élő Mesterre találni.

Húsvétkor ha nincs még húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed
könnyesen, aggódón búsan, amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, úgysem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állni feltámadottan.

1932
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Uram, Teneked sok a Pétered,
sokak a nagycsütörtök éjszakáid.
S olyan kevés a csendes Jánosod,
aki nem ígér, nem fogadkozik,
de elkísér egész a Golgotáig.

Mert olyan könnyű azt kimondani
egy izzó percben: Meghalok veled!
De annyi minden visszahúzna még,
ha ránkborul a szörnyű éjszaka,
ha megérint a fagyos lehelet.

Talán csak egy kis gyermek mosolya,
vagy a hitves könnyfátyolos szeme…
Susognak a szélben ringó habok:
a halászbárka, otthon képe hív…
Ó, legalább búcsúzni kellene!

Hamu alól az életösztön is
felparázslik: Ó, ilyen hirtelen?
Egy percre olyan szép lesz a világ,
átölel minden színe, illata!
…S már el is hangzott a „Nem ismerem!”

Uram, Teneked sok a Pétered,
sokak a nagycsütörtök éjszakáid.
Bár lehetnék egy csendes Jánosod,
aki nem ígér, nem fogadkozik,
de hű marad egész a Golgotáig!

1946
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Emlékezem: Kemény bilincsbe verten,
bénultan ültem a hideg kövön.
Sötétség, bűn és vád töltötte lelkem,
ijesztő csend kietlen börtönöm.

Halál? Oly mindegy. Csak nagynéha lázadt
valami bennem. Életvágy talán.
S akkor… szerettem volna összetörni
bűnt és bilincset börtönöm falán…

Neki az ajtó rozsdamart falának
sámsonkarokkal! Ki a fényre! Ki,
ahol szabad mezők ujjongva várnak,
s ahol az élet szent magvát veti!

Néha. És máskor rémek. Megremegtem:
a szívemen kemény, hideg marok.
Egy síron túli hang titkos hívása:
„Jöjj! Jöjj! Barabbás!” – Nem! Nem akarok!

„Barabbás!” Hah, már nem a rém hívása.
Ezer torokból tör ki: Ó, elég!

Ez a halál! Jön értem. Sírom ássa
és nem kiálthatok felé: Ne még!

Most! Súlyos léptek… fegyver csörrenése…
csikordul a zár… szoborrá meredt
minden tagom… egy érdes hang: „Barabbás,
szabad lettél. Le a bilincseket!”

Először mint egy álom. De lehullnak
mégis. Tántorgó lábaim előtt
kitárt kapu áll. Ott kinn vár az élet.
Rám vár. Előre! Hadd köszöntsem őt!

Merre? Hová? Nagy, céltalan örömmel
rohantam, mígnem bősz tömegbe vitt,
zúgó tömegben torpant meg a lábam.
Pilátust láttam, népem véneit…

S ott állt egy ember: nagy szúró tövissel
megkoronázott, véres, tört alak.
Vállán vörös palást, kezébe’ nádszál.
Hogy le nem roskad annyi kín alatt!
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Gyönge, törékeny. Vad lelkemmel érzem:
szelíd, egészen más, mint én vagyok.
Arcán csend, nyugalom. Megtört szemében
valami földöntúli fény ragyog.

Ki ez az ember? Megkövülten állok.
Énrám tekint. Ki Ő? Mit véthetett?
Valaki szól: „A Názáreti Jézus.
Őt feszítik meg Barabbás helyett.”

* * *

Oly hosszú út vezet a Golgotára…
Én végigjártam. Két lázas szemem
odatapadt vonagló alakjára,
ott égett minden gyilkoló szegen.

És nem tudtam többé levenni róla.
A szemek fénye… az a szent ajak…
a hulló vér… Múlott a perc, az óra.
Felejthetetlen percek és szavak.

A szívemen gigászi nagyra nőttek
láttán kemény, hideg, gránithegyek:
Helyettem! Énhelyettem! Énhelyettem!
Hogy én éljek, hogy én szabad legyek!

Mikor utolsót vonaglott a teste,
mikor már minden elvégeztetett,
mentem alá a gyász hegyéről én is.
– S ölbe vettem… egy síró gyermeket.

Megsimogattam… lázadó kezemmel,
mely azelőtt csak gyilkolt és rabolt.
S akkor tudtam meg, hogy Barabbás meghalt.
Az ő testét fedi a sziklabolt.

Már csak szeretni, simogatni vágytam,
haladni csendesen, mint Ő haladt,
aki helyettem roskadt le a porba.
Golgota útján a kereszt alatt.

Helyettem. Énhelyettem! Énhelyettem!
Ez a szó zengi át az életem.
Napfény gyanánt ez tündököl felettem,
s ez nyitja meg a mennyet is nekem.

„Ki az? Ki zörget?” – kérdik majd.
„Barabbás, aki helyett a Krisztus vérezett.”
S kitárják akkor ujjongó örömmel
a gyöngykaput fehér angyalkezek.

1933
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Csodálatos kép, hányszor láttalak
ének és igehirdetés alatt.
Hatalmas voltál, mégis idegen.
Nem láttam túl a fénylő színeken.
Krisztus, Mózes, Illés fenn lebegett…
Lenn a gonosz-gyötörte gyereket
nézte tehetetlen, tanácstalan
kilenc tanítvány… Tamás, Bertalan,
András, Máté… A Mester a hegyen!
Hatalmas voltál, mégis idegen.
És hétről hétre megcsodáltalak.
Néztelek, de sohase láttalak.

Míg ma… látlak! Csoda történt veled.
Élsz! Ma minden megelevenedett!
Nem Tamás, Máté, András, Bertalan,
nem ők… ezer mai tanácstalan,
tehetetlen tanítvány néz felém,
s csak azt keresem, melyik vagyok én?
A krisztustalan, magára maradt
egyház csődje mélyen… a hegy alatt.
Apa hozza agyongyötört fiát.

Előttünk vonaglik, sikolt, kiált,
és nincs erejük, hogy segítsenek.
Tanítványok, de tehetetlenek.
„Hitetlen, elfajult” egyház, igen.
Vereség fojtogatja a szívem.
Hát vége? Ennyi lenne az egész?
Olyan kimondhatatlan nehéz
nézni tehetetlen, tanácstalan,
hogy a Gonosznak nagy hatalma van,
és nekünk nincs erőnk, csodánk, jelünk,
mert Jézus nincs itt! Jézus nincs velünk!
Jézus, Jézus! Szállj alá és segíts!
Tanítványok vannak a hegyen is,
de minket is szánj meg a hegy alatt!
Nekünk is mutasd meg hatalmadat!
Csődünk, szégyenünk Teérted kiált!
Várunk a mélyben mint Isten Fiát.
Várjuk erődet és győzelmedet!

*

Ma ez a kép megelevenedett.

1958. január. 5. Deák-téri templom
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„Isten erejével a mázsás teher
könnyű, mint a szalmaszál –
nélküle mázsás súly a szalmaszál is.”

(Luther)

Láttam, Uram!
Egyik béna volt, a másik aszott, sárga…
vagy nem volt lába…
De a Te fényed hullt a betegágyra!
Hitükkel elrejtőztek nálad,
és úgy hordozták mázsás terhüket
a Te erőddel, mint a szalmaszálat.

És láttam szalmaszál alatt roskadozókat.

Mert mázsás teher
könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled.
De nélküled
a szalmaszál is mázsás súly lehet.

Új évbe indulok,
és nem tudom, mi vár rám.
Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz

árván.
Csak azt tudom: utam már kijelölted.
Mint bízó gyermek, járhatok előtted.
Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,
s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.

Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak,
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!
És ha szereteted mázsás teherrel
tenné próbára ezt a gyenge vállat –
segíts úgy vinni mázsás terhemet
a Te erőddel – mint a szalmaszálat!
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„Isten az evangéliommal új eget vont
a hívők fölé. A kegyelem ege ez. Sokkal
gyönyörűségesebb,
mint a látható égboltozat.”

Luther

A kegyelem ege alatt
járhat Isten népe boldogan.
A kegyelem ege alatt
az életnek annyi szépsége van.

A kegyelem ege alatt
könnyűvé válik a nehéz.
A kegyelem ege alatt
szemünk a célra néz.

A kegyelem ege alatt
nem roskaszt bűn és fájdalom.
A kegyelem ege alatt
szolgálhatunk egymásnak szabadon.

A kegyelem ege alatt
könnyet törölhetünk.
A kegyelem ege alatt
szeretetet sugárzik életünk.

A kegyelem ege alatt
Jézusunk jár velünk…
s a kegyelem ege alatt
az Ő nyomában hazaérkezünk.
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Harangszó hív zengőn és melegen.
Benne a Te hívásod hallgatom,
s oltáraidnál megtalálhatom
fészkem fáradt madárként, Istenem.

Testvérek énekével száll feléd,
milliók énekével énekem.
Irgalmadat velük dicsérhetem.
Milliókkal borulhatok eléd.

Szegényen, koldus módra érkezem.
Feléd nyújtom kérő, üres kezem.
Tied a gazdag ajándéközön.

Gazdagokat elküldesz üresen,
de éhezőt-szomjazót sohasem.
Terített asztallal vársz! Köszönöm!
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„Bizonyára keresztyénné lennék,
ha egy keresztyén a nap mind
a 24 órájában keresztyén lenne.”

(Mahatma Gandhi)

Volt Bibliád, Újtestamentomod.
Híveidnek is olvastál belőle.
Elolvastad, kik a boldogok.
És szeretted a Megfeszített képét,
a róla szívből szóló éneket.
Keresztyén mégse lettél, ó, Mahatma,
mert nem találtál
24-órás keresztyéneket.
Csak felemásakat,
vagy álszent kizsákmányolókat,
Mesterük szavát meghazudtolókat.
S talán éppen te, a pogány, szerettél,
ahogyan Jézus Krisztus szeretett…

Szavad szíven talál,
mint téged a gyilkos golyó.
Hisz ezer meg ezer
szem kérdi ma is,
amit a tied kérdezett:
hol, merre látni
24-órás keresztyéneket,
egészeket, nem felemásakat?!

S szívemből a Kyrie felszakad:
Uram, irgalmazz!
Krisztus, irgalmazz!
Bárhova rendelsz és bármit tegyek,
csak arra adj erőt, hogy én is
24-órás keresztyén legyek!
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Benéz a nap a templomablakon.
Átragyog a színes ruhájú
tizenkét férfialakon.
Tarka foltokat vet a padsorokra,
s a kisfiúra édesanyja mellett.
Az nézi egy ideig álmélkodva
a szép mozaik templomablakot,
a tizenkét sugárzó alakot.
Aztán kérdez, legrosszabbkor talán.
Megkérdi: „Kik azok, édesanyám?”

Tart még az igehirdetés.
Édesanyja csak arra figyel.
S a kis kérdezőt súgva, hirtelen
egyetlen szóval csendesíti el:
„Keresztyének!”
S hangzik tovább a prédikáció,
szól az orgona, zeng az ének.
*
„Gyerekek” – vetődik fel hittanórán
néhány nap múlva váratlan a kérdés:
„Milyen emberek a keresztyének?
Ki mondja meg nekem?”

S a kis csapat nagy igyekezettel
töri a fejét a feleleten.

Aztán egy kisfiú jelentkezik.
– Tanítója ilyen feleletet
egyhamar újra aligha kap. –
„A keresztyének olyan emberek,
akiken átsüt a nap!”

Milyen gyermeki, igaz felelet!
Lehet-e annál drágább feladat,
mint hogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön
átsüssön – ragyogjon a Nap?!
Átragyogjon sötét világba,
és beragyogjon sötét szíveket!
Nem, ennél szebb feladat nem lehet!

Kísérjen hát egyre a kérdés
tovatűnő évek alatt:
átragyog-e, átsüt-e rajtad,
átragyog-e rajtam a Nap?!
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Az új népfőiskolás csapatnak

Őszi langy esőben ázva,
örül a barna barázda.
Vigadnak a gyökerek.
Elvetett mag megered.
Fűszálak is felvidulnak.
Áldott esőcseppek hullnak,
hinti őket szürke felleg,
s hulldogálva énekelnek:
„Szennyes ár vagy kósza hab
színéről hívott a nap.
Hívott szép aranysugárral,
s nem maradtunk lenn az árral.
Pára lettünk, felrepültünk.
Magassággal egyesültünk.
Egymásra is rátaláltunk,
szellő szárnyán együtt szálltunk,
csak magasan, magasan,
boldogan, sugarasan.
Nem maradtunk fenn örökre,
visszahullunk a rögökre.
Visszahullunk, el ne késsünk.

Visszahullni: küldetésünk.
Fű, fa, virág föléledjen,
elvetett mag megeredjen,
erdő, mező felviduljon:
a magasból áldás hulljon!
Kis gyökér szomjan ne várjon!
A magasba hála szálljon!”

Tiszta cseppek halk dalán
el se tűnődném talán,
meg se tudnám más napon,
de ma lesem, hallgatom.

Őszi langy eső pereg.
Te kicsiny leánysereg,
szálljunk mi is, mint a pára
égi Mester hő szavára
Őfeléje szüntelen!
Ne maradjunk idelenn.
Áldott legyen indulásunk,
áldott majd a lehullásunk.
Hamar telnek a telek,
s szól az Úr: Én küldelek.

60

Őszi esőben
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Ahová hullunk, megyünk,
hogy áldott cseppek legyünk,
Aki ide vezetett,
áldja meg a kezdetet!

1943

61

Nem mondott le róla

Lehajtott fejű kis diákfiú…
lányos arca el-elpirul.
Töredezett szavak: a rossz barát…
züllés, szökés… hányódás, fogság…
s most újra otthon, újra szabadon.
Nem kérdezem. Csendesen hallgatom.
S végül hirtelen feltör valami
szorongó, esengő kérés: „Azért
ne tessék rólam lemondani!”

Megnyugtatom. Indul. Utána nézek.
Igen, vannak boldog elindulások
Krisztus útján, és botlások, esések,

új fellángolások a közönyből.
„Ne tessék rólam lemondani!”
Ez a kérés órák, hetek után is
nyugtalanít és szívemen dörömböl.

Lehet, hogy én könnyen lemondanék.
Imádság, szeretet, intés, hiába:
Menj utadon! – De hogyan adnék számot
annak, Aki az elveszett egy bárányt
addig keresi, míg meg nem találja.
Őneki többe került, mint nekem.
Drágán vette: véren és életen.
Valaki lefestette Őt,
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amint hamurakás előtt
térdel, és fújja, hátha rejteget
még egy szikrányi életet,
s lángra lehet lobbantani!
Lemondana egyetlenegyről is?
Hiszen véren vett tulajdonai!
Szégyen, ha bennünket kérlelni kell:
„Ne tessék rólam lemondani!”
Ma az a régi kis diákfiú
Krisztus szolgája. Ige magvát szórja.
Örömhírt visz kicsinyeknek, nagyoknak.
Igen, a hamu alatt szunnyadó
szikra ragyogó lánggal felloboghat!

Ő nem mondott le róla.
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Követség

Lukács 1,26–38

Egyszerűen élt, csendesen, szegényen,
igénytelen és észrevételen.
De jött a követ káprázatos fényben,
s a kiválasztó égi kegyelem.

Megremegett a különös igékre,
mint liliom sebes zápor alatt.
A hihetetlen oly hirtelen érte.
Időtelenné lett a pillanat.
Aztán… halkan… csendült a felelet.
Azóta zeng a századok felett.
S aki magát Isten kezébe szánja,

máig is tőle tanulgatja mind:
„Legyen énnékem beszéded szerint.
Ímé, az Úrnak szolgálóleánya!”

Magnificat…

Lukács 1,46–55

Méhzümmögés, madarak csicsergése
mind néma áhítattal hallgat el.
A csendet nem zavarja még a szél se.
Lomb se mozdul: Mária énekel.

Nem rezdül fenn az aranyhárfák húrja,
nem zendül a kerubok hangja sem.
Némán tekint az angyalkar az Úrra.
Ő most egy hangot hallgat csendesen.

És az az egy olyan kedves fülének.
És mind a mennyet betölti az ének.
A szeráfok elfedik arcukat.

Mert végigzeng az egész mindenségen,
s időtelen visszhangzik földön-égen:
„Magasztalja én lelkem az Urat!”
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Jeruzsálem

Lukács 2,41–52

Szívszorongva tekinget szerteszét.
Virágarcán harmatos könny pereg.
Mért is eresztette el a kezét?!
De hiszen már nem olyan kisgyerek!

A templomban lelik. Tudós papok
szaván álmélkodnak mindannyian.
Mária odafut és felzokog:
„Mért tetted ezt velünk, édes fiam?!”

Megy engedelmesen. Mind csendesek.
Jaj, az a kérdés: „Mért kerestetek?”!
S ahogy „Atyja dolgait” emlegette!

Olyan idegen, földfeletti volt!
S az anyai szívben kérdés sikolt,
hogy megtalálta-e, vagy elvesztette?!

Golgota

János 19,26–27

Roskadozva, révülten kíséri.
Arca egyre halványabbra válik.
A Golgotát akarja elérni.
Vele lenni… végig… mindhalálig!

Gyökeret ver keresztfája alatt.
Nincs erő, mely elszakítsa onnan.
Jaja, könnye régesrég elapadt.
Nézi néma, fagyott fájdalomban.

Míg a kereszt irgalmas Királya
letekint az elalélt virágra.
Minden szaván piros pecsét a vére:

„Imhol fiad!” Mintha búcsút venne!
Édes fiát veszítse el benne,
s találjon rá megváltó Istenére!

64
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ApCsel 1,14

Egy akarattal, együtt imádkoznak,
és Jézus anyja, Mária is ott van.
Vége a szívettépő fájdalomnak:
látta már Krisztusát feltámadottan!

Él! – hirdeti a tündöklő tekintet.
S boldogság Őt szüntelen visszavárva,
csodáit most elemlegetni mindet,
és emlékezni mindenegy szavára!

Hinni, hogy minden órán visszatérhet.
Várni, hogy teljesedik az ígéret…
S Lélek szelének zendülését lesve,

dicsérni Őt ujjongó dicsérettel…
eggyé lenni a szent gyülekezettel:
hiszen az Krisztus dicsőséges teste!

*

Szívemtől oly messze voltál
názáreti liliomszál,
míg Fiad elé hajoltál.

Őt ölelem át hitemmel.
Őt dicsérem énekemmel.
Őt szeretem szerelemmel.

S kerültelek koronása,
cifra hímű szép palástban,
hogy Őt kisebbnek ne lássam.

Eltakarta fényességed
a tövist, a szegénységet,
s eltakart előlem – Téged.

De az ige fénye mellett
most már látlak, énekellek,
énekemmel átölellek.

65

Belül
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Úgy, amint Érte vagy áldott,
s amint Te is Őt imádod,
szíveden sarjadt virágod.

Fiad alázatos, tiszta
tükre, ki fényét beissza,
hogy Reá vetítse vissza.

Nem vagy többé mesze-távol.
Szőve fényből, napsugárból,
példád előttem világol.

Kísérlek, mert Őt kíséred.
Dicsérlek, mert Őt dicséred.
Őbenne dicsérlek Téged.

1954

66
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Krisztusra várunk

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.
Némák a titkok. Nem válaszolnak.
Rejtő ködükbe szemünk nem láthat…
de elültetjük kis almafánkat,
bízva, hogy kihajt,
gyümölcsöt terem.
Titok a jövő.
Sürget a jelen.

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.
Némák a titkok. Nem válaszolnak.
De a ma int, hogy híven szolgáljunk,
mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.

Ha hirtelen jön, ha észrevétlen,
munkában leljen, ne resten, tétlen!
Testvérek terhét vállalja vállunk!
Mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.
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Valamit kérnek tőled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.

Messzire mentél.
Fáradt vagy. Léptél százat.
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad.
Majd máskor! – nyugtat meg az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.

Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá. – Nem érdemli meg.
Tán összetörte a szíved.

Az ész is azt súgja: Minek?
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.

Ó, ha a harmadik
egyszer első lehetne,
és diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél
hamar. Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességről dalolna,
s míg elveszítenéd,
bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra!
Mert az a szeretet.

1947

68

A harmadik
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Csend van. Csak az óra beszél velem
fenn a falon.
Olyan jó lenne az üzenetét
meghallanom.

Ó, csak ketyegj sietve, pontosan!
Időt jelezz!
Mondd el, hogy minden könnyes perc lejár
és vége lesz.

Mondd el, hogy múló, azért drága itt
perc, pillanat,
ameddig az örömhírt szerteszét
vinni szabad.

Hirdesd, hogy fenn az örök Isten is
órát figyel,
és segítsége jókor érkezik,

nem késik el.

Beszélj az otthonról, hol óra már
nem mér időt,
s időtlen szolgálat vár reánk
a trón előtt.

Addig, ha ütsz, siettess engem itt
szünettelen,
s ne engedd célomat egy percre sem
felejtenem.

Tik-tak! Múlik év, óra, pillanat
és alkalom.
Csend van. Csak az óra beszél velem
fenn a falon.

1948

69

Az óra üzen
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Minek most kis dolgokon sírni?
Akkor könnyünk nagyokra nem marad.
Kötözni kis karcolásainkat?
Ezek véreznek el egy perc alatt!
Sóhajainknak visszhangot keresni,
ha sikoltások crescendoja kér
s millió jelszó dörömböl az égen!
Kétségbe esni kicsiségekér’!

Sirassuk a nagyot, a legnagyobbat.
Semmivé foszlanak a kis bajok.
Testvérek tátongó sebét kötözve
kis karcolásunk már nem is sajog.
A sikoltások kórusát figyelve,
keressük egyre, kin segíthetünk.
És elnémul a magunk sóhajtása.
És meggazdagul koldus életünk.

1945

70

Így kellene

Légy Krisztus-hordozó!

„Azt szolgálom, aki a legerősebb!”
„Én vagyok az!” – hazudta rá az ördög.
Alkut kötöttek, s elszegődött.

Aztán Jézus nevét ismerte meg.
Az ördög rémülten remeg.
Látta, hogy ahányszor kiejtik,
„Hazudtál, mert Jézus a legerősebb!”
– kiáltott, és otthagyta egyik este.

Jézust kereste,
hogy néki ajánlja fel erejét.

Ment, mendegélt.
Zúgó folyamhoz ért.
Egy hófehér szakállú, halk öreg
útközben
olyan különös dolgokat beszélt:
hogy Jézust az szolgálja itt,
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aki máson segít,
és gyámolítja
kicsinyeit, szegényeit,
a gyengéket, a védteleneket.
Megállt a zúgó folyam partján:
„Igaz lehet.”
És akkor rimánkodva
odatipegett egy öreg anyóka:
„A hidat elvitte az ár!
Sohse jutok a túlsó partra már!”
Karjára vette. Átlábolt vele.
S szíve egyszerre
szokatlan melegséggel lett tele.
„Ez lenne hát Jézus szolgálata?”
Amint hajnalra vált az éjszaka,
a parton kunyhót épített,
s vitte, vitte át a hullámokon
a gyengét, a kicsinyt…
szolgált és segített.
Tudta: ez mind
Jézus szolgálata.
Néha mégis feltört a kérdés:
„De hol van Ő maga?”

*

Új reggel virradt, és a tiszta fényben
csendesen és szerényen
elébeállt egy gyermek.
„Vigyél át engem!” – kérte.
Vigyázva vette
széles vállára, mint a könnyű pelyhet,
s a hullámokba lépett.
Mire középig ért, roggyant a térde,
terhe olyan nehéz lett.
A gyermek fenn a vállán egyre nőtt.
És mintha már az vitte volna őt!
A másik parton remegve borult
le a lába előtt.
„Ki vagy te?” – kérdezte riadtan.
„Jézus!” – csengett a felelet. „Ne félj,
szolgálatodat elfogadtam.”

Átszegezett bilincset oldozó
kéz pihent lehajtott fején.
Szemét vakította fény.
Aztán… nem látta már…
de szolgálta tovább.
És lett a neve Krisztus-hordozó.

*

71
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Legenda volt. Régóta ismerem,
de most kezdett zenélni bennem,
s éreztem: ki kell énekelnem,
hogy szívtől szívig szárnyaljon a szó:
Van-e közöttünk Krisztus-hordozó?
Mert Ő ma is megáll
előttünk csendesen.
Várja, hogy megnyissuk a szívünk,
s bent a szívünkben
hordozzuk Őt végig az életen.
Hogy lábunkkal elveszettet keressen,
és kezünkkel gyengét védjen, vezessen,
sebet kötözzön, simogasson, áldjon,
szemünkkel szenvedőkre rátekintsen…
Van-e Krisztus-hordozó? Jaj, ha nincsen!

Szegényen és gyengén, ó, Legerősebb,
leborulok én is előtted.
Rég rámvetetted bilincsoldozó,
átszegezett,
áldó kezed.
A szent keresztvíz hullt, permetezett,
s homlokomra írta az új nevet:
„Légy Krisztus-hordozó!”

Segíts, hogy mindhalálig az legyek!

1953

72
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A szívem nem a régi.
Valami elhalt benne.
Gondosan figyelik, mérik
lüktetését és dobogását.
Adagolják a gyógyszereket.
Javallják a csendesebb életet.
Kicserélni már nem lehet.

De nekem új szívem is van.
Te adtad, Istenem.
Csoda történt velem:
Tied lett az enyém,
enyém lett a tied.

S tudom, Te is vizsgálod, figyeled
szüntelen ezt a szívet.
Dobog-e másokért?
Dobog-e érted?
Hallgatod,
tisztogatod. Hadd legyen hófehér!
Mossa meg az értem hullt, drága vér!
Ne szennyezze semmi salak…
hogyha hazahívsz engem,
színről színre láthassalak!

1984
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„A hit az a madár, amelyik akkor is énekel,
amikor tart még az éjszaka sötétsége.” –

Indiai keresztyén mondása

Börtönfenék. Kaloda és sebek.
Fekete éjfél. – S a hit énekel.

Korbácsütések. Éhség. Gályapad.
Végtelen tenger. Tenger gyötrelem.
Pásztoruk-vesztett nyájak magyar földön…
vérző szívű és testű pásztorok
idegen pályán… S a hit énekel.

Betegágy. Tehetetlen fájdalom.
De a szem tükrén boldog, tiszta fény.
És az éjszaka sötétjében is
éneklő titokzatos madár
hangja megszólal: a hit énekel.

Vihet utunk vak éjszakákon át,
csak a hit hajnalt hirdető hangja,
csak az a madár – ne némuljon el!

1975
74

Éjszakában is éneklő madár
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Akkor leszek igazán boldog,
ha már a szenvedésre is,
ha már a fájdalomra is,
és szegénységre, megvetésre
és kínra és üldöztetésre
megbékélt szívvel rámosolygok.

Akkor, ha már igazán látom,
hogy jót akarnak ők nekem:
célom felé serkentenek.
Nem fosztanak meg semmi mástól,
csak ami engem úgyis gátol…
és mindegyikük jó barátom.

Zord arcú, különös barátok!
Míg véresen küzdünk velük

és könnyesen viaskodunk,
csak önmagunk szívét sebezzük.
Aztán ámulva észrevesszük:
áldás a jöttük és nem átok!

Akkor a könnyeinken át
Küldőjükre csodálkozunk.
Meglátjuk átszegzett kezét,
és hálát adni hullunk térdre,
hogy életünket nem kímélte,
sebezte, verte, úgy szerette.
Rámosolygunk a zord követre:
meglátjuk benne Őt magát.

1948

75

Félreismert barátok
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A beteg arcán béke, nyugalom.
És feje felett a falon
selyemre hímzett különös szavak:
Középen nagy betűkkel ez: „Szenvedni”…
és körötte virágok közé rejtve:
„kell… tudok… szabad!”

Elmondja, ha értelmét kérdezed,
a szíve mennyit lázadt, vétkezett,
míg csak azt tudta, hogy szenvedni kell.
Elébe állt az elkerülhetetlen,
és látta, hogy nem menekülhet el,
nem segít könny és keserű miért,
hogyha szenvedni kell, szenvedni kell!

Azután lassan elcsendesedett,
s megtanulta, hogy szenvedni lehet
békén, a keresztfára feltekintve,
nem úgy, mint eleinte.
Hisz a tövisek áldást rejtegetnek,
halálba hullt mag gyümölcsöt terem.
S mint akit szent erő erősített meg,
vallotta már merészen mosolyogva:
Tudok, tudok szenvedni, Mesterem!

Ma már többet tud: Szenvedni szabad!
Ma már énekel a kereszt alatt.
Hisz földi vak szemek, ha nem is látják,
az övé látja: szenvedni kiváltság,
Krisztussal, Krisztusért! És ma már tudja,
hogy a tövises út a Krisztus útja.

Nem is kíván mást, csak menni, amerre
Mestere lábnyomai látszanak!
Szívében zeng a diadalmas ének,
hogy „szenvedni szabad, szabad, szabad!”
Nincs gát, nincs akadály, nincs tilalom!
– Ezért ragyog ott a különös írás,
a nagy titok felette a falon.

Amíg szemem csodálja csendesen,
szívem mélyén egyért esedezem.
Hisz a tövisek senkit sem kímélnek…
Előbb vagy utóbb tűzbe vet a Mester,
úgy akarja hitünket edzeni.
„Szenvedni kell… tudok… szabad!”
Nehéz órákban kipróbált szavak!
Ó, Mesterem,
úgy szeretném a végén kezdeni!

76

A nagy titok
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D. Ordass Lajos emlékének

Elmondtad egyszer megihletetten,
– ó, hogyne volna feledhetetlen! –
hogyan sebez a töviskorona.

Befelé szúró, nagy tövisektül
piros vér cseppje érettünk perdül
alá a Krisztus tiszta homlokán.

De kifelé is zord tövis mered,
hogy annak ártson, azt sebezze meg,
ki szent fejét magához öleli.

Így mondtad akkor. Te szenvedsz mostan
elítélten és meggyalázottan…
Ó, az a szúró töviskorona!

Nagyon szeretted. Forrón ölelted.
Nem féltél, hogy a te véred serked.
És most… sebez a töviskorona.

1948

77

Töviskorona
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Karácsonyi kérések

Horst Orphal után németből

A pásztoroknak lábát add nekem,
hogy hozzád siethessek sebesen!
És a napkeleti bölcsek kezét,
hogy szívem, kincsem letegyem eléd!
Angyalok hangját, hogy mindenkinek
örömhírt és békességet vigyek!
S Mária igét-megőrző szívét:
hadd legyek, Jézus, örökre tiéd!

Emmaus

Anna-Maija Raittila után finnből

Nem merték megkérdezni: ki vagy Te.
S hirtelen, olyan hirtelen
nyomodat vesztették.
Villant köntösöd, s már messze jártál,

előresiettél, Dicsőséges,
más bezárt ajtók felé.

Nem merték megkérdezni: ki vagy Te.
Úgy sugárzott az a szent kéz az asztalon,

s mindent betöltő fényben
a megtört kenyér.
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Ismeretlen szerző után németből

Ha különösnek, rejtelmesnek
látszanak Isten útjai,
ha gondok örvényébe vesznek
szívem legdrágább vágyai,
ha borúsan búcsúzni készül
a nap, mely csak gyötrelmet ád…
egyben békülhetek meg végül:
hogy Isten sosem ejt hibát.

Ha tervei igen magasak,
s irgalma kútja mély nekem…
ha a támaszok mind inognak,
ha nincs erő, nincs türelem,
s tekintetem sehol célt nem lát
vaksötét, könnyes éjen át…
egy szikrácska hit vallja mégis,
hogy Isten sosem ejt hibát.

És ha szívem megoldhatatlan
kérdéseknek betege lett,
mert elkezd kételkedni abban,
hogy Isten útja szeretet…
minden elfáradt sóvárgásom
békén kezébe tehetem,
s elsuttoghatom könnyek közt is:
Ő nem ejt hibát sohasem.

Azért csend, szívem! Engedd múlni
a földi múló életet!
Majd a fényben látni, ámulni
kezdesz: Mindig jól vezetett!
Ha a legdrágábbat kívánja,
a legsötétebb éjen át
menekülj a bizonyosságba,
hogy Isten sosem ejt hibát!
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Nem ejt hibát!
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Dietrich Bonhoeffer után németből

Ki vagyok én? Gyakran mondják:
úgy lépek ki cellámból
biztosan, derűsen, nyugodtan,
mint kastélyából a várúr.

Ki vagyok én? Gyakran mondják:
olyan szabadon, nyíltan, barátságosan
beszélek őreimmel, mintha
én lennék az, aki parancsol.

Ki vagyok én? Azt is mondják,
hogy a nyomorúság idejét
olyan egykedvűen, büszkén, mosolyogva
viselem, mint aki győzelemhez szokott.

Igazán az vagyok, akinek mások mondanak?
Vagy az, akinek magamat tudom?
Nyugtalan, sóvárgó, beteg, mint a rabmadár.
Éltető levegőért küzdő, mint akit fojtogatnak.

Színekre, virágokra, madarak hangjára éhező,

80

Ki vagyok én?
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jó szóra, emberi közelségre szomjazó…
aki önkény és kicsinyes bántások miatt haragtól reszket,
zaklatottan nagy dolgokra vár,
tehetetlenül aggódik végtelen messze szakadt barátokért,
imádkozni, gondolkozni, alkotni üres és fáradt…
elernyedt és mindentől búcsút venni kész?!

Ki vagyok? Ez vagy amaz?
Talán ma ez s holnap a másik?

Vagy egyszerre mindegyik? Emberek előtt képmutató,
önmagam előtt hitvány, érzékeny, gyenge nádszál?

Vagy: ami jó bennem, nem hasonlít,
csak a győztes ellenség elől
fejvesztetten hátráló, vert sereghez?!

Ki vagyok? Ez az árva tépelődés gúnyt űz velem.
Akárki: Tied vagyok. TE ismersz, Istenem.

(Írta 1944 júliusában, a Berlin-tegeli börtönben)
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Ismeretlen szerző után németből

Álmomban Mesteremmel
tengerparton jártam, s az életem
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk:
két pár lábnyom a parti homokon,
ahogy Ő mindig ott járt énvelem.

De ahogy az út végén visszanéztem,
itt-amott csak egy pár láb nyoma
látszott, éppen ahol az életem
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.

Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz:
„Amikor életem kezedbe tettem,
s követődnek szegődtem, Mesterem,

azt ígérted, soha nem hagysz el engem,
mindennap ott leszel velem.
S most visszanézve a legnehezebb
úton, legkínosabb napokon át
mégsem látom szent lábad nyomát!
Csak egy pár láb nyoma
látszik ott az ösvényen.
Elhagytál a legnagyobb ínségben?”

Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett:
„Gyermekem, sose hagytalak el téged!
Azokon a nehéz napokon át
azért látod csak egy pár láb nyomát,
mert a legsúlyosabb próbák alatt
téged vállamon hordoztalak!”
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Lábnyomok
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Az eget rőtszínűre festve,
tűz volt falunkban egyik este.
S amikor másnap reggel jártam ott,
láthattam az üszkös romot,
s azt olvashattam a kormos falon:
„Látod, a tűz micsoda hatalom!”

Ötéves koromban történhetett.
Este édesanyám lefektetett.
Az imádságot elmondtam hibátlan,
s szemem álomra zártam.
De szívem elfogta a félelem.
Ha újból tűz támadna hirtelen!
Rekedten kongna a harang megint,
és ami szép, kedves, elégne mind!

Édesanyám odajött: mért nem alszom?
Aggódva simogatta meg az arcom.
Elpanaszoltam, miért remegek:
A sötétben talán rossz emberek
lopódzkodnak és meggyullad a ház,
amikor senki nem vigyáz!
S édesanyám – most is emlékezem –
akkor összekulcsolta a kezem,

és az első aranymondásra engem
akkor tanított életemben:

„Hogyha Isten velünk, ki ellenünk?”
Mi az Ő oltalmában pihenünk,
Ő vigyáz reánk minden pillanatban.
„Ha Isten velünk”… Mondtam, mondogattam…
S nem ijesztett a romok képe sem…
Nemsokára aludtam édesen.
Azóta már a fél világ is égett.
Édesanyám, most is áldalak téged,
hogy kezem akkor este összetetted,
hogy ezt a hitet szívembe vetetted.
Azóta annyi minden porba hullt.
Sok emléket eltemetett a múlt.
De átkísér ezernyi változáson
ez az én legelső aranymondásom.
Kinyílnak, elhervadnak a virágok,
de ez a virág nem hervad el, látod.
Édes vigaszával járunk-kelünk:
„Ki ellenünk, ha az Isten velünk?!

S mit akkor meg se köszöntem talán,
most köszönöm neked, édesanyám.
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Fordítom a Tedeumot,
és fejtem a szürke ruhámat.
Most mind a kettő sürgős feladat.
Fejtek… és eltöprengek azalatt
a rímeken, a szavakon…
Luther ódon veretű sorait
szívemben forgatom.
Aztán felcsendül magyarul
a hála és imádat.
És közben fejtem, fejtem
szürke testvérruhámat.
„Dicsérünk, Úristen.”

„Minden égi seregek,
mind, aki szolgál neked…”
Igen… örök elhívó szavadért,
a meg nem érdemelt szolgálatért
dicsérlek, Úristen.
Nem ismerek jobb gazdát nálad.
És amikor most visszakéred
kedves testvérruhámat,
köszönök minden boldog percet, évet.

Dicsérlek, Úristen.
Dicsérlek Téged.

„Ma se vond meg irgalmadat!
Bűn és gonosz ne ártsanak!”
Meg ne szűnjék szolgálatunk,
ha nevedért szétszóratunk,
s ha nem simul ránk óva, áldva
a szolgálat szelíd ruhája,
mert fényes olló fejti-bontja.
A kis veréb is szíved gondja.
Hogyan fordítanád el orcád,
ha mélységből kiáltunk hozzád,
hűtelen sáfáraid, restek,
kik ítéleted alá estek,
s minden mentségük,
hogy Fiad, Jézus, értük vérzett.
Mélységben is dicsérünk Téged.
Dicsérünk, Úristen.

Ó, hány korban, ruhában, nyelven
zengett feléd, míg én is zengem
magyarul itt és most neked
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Tedeum-fordítás
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ezt a időtelen dicséretet.
Most… éppen most… amikor annyi
kétség és keserűség támad:
fordítom a Tedeumot,
és fejtem a szürke ruhámat.

A ruha változik, Te megmaradsz.
És a himnusz is marad ugyanaz.
Nem némulhat el ezután sem.
Dicsérünk, Úristen.
Most is. És mindörökké. Ámen.

85

Kitáruló, bezáruló kapuk…

Kitárult az egyik kapu…
Nem mentem át rajta
szolgálni messze, idegen hazában,
mert a kaput
nem Krisztus tárta ki nekem.

Kitárult a másik kapu…
Nem mentem át rajta
szolgálni szűk cellák lakóit,
mert a kaput
nem Krisztus tárta ki nekem.

Tárult a harmadik kapu,
és beléptem rajta
szolgálni fehér falvak

Krisztus örök szavára
szomjas leányait.
Hívása vitt,
és a kapun belül
keze vezérelt áldott éveken.

Most zárul az egyik kapu…
Nem zörgetek rajta,
mert Krisztus zárta be nekem.
Bezárul a másik kapu…
Nem zörgetek rajta,
mert Krisztus zárta be nekem.

Ha Ő bezár előttem egy kaput,
hiába döngetem.
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„Fébé”! = „Ragyogó”! Jézus Krisztus drága,
alázatos szolgálóleánya,
nevek tűnnek el századok alatt,
milyen jó, hogy a tied ránk maradt!

Te vittél Rómába egy levelet,
s benne találkozunk veled…
életeddel a nekünk ismeretlen
kenkreabeli kis gyülekezetben,
ahol annyi ínségen segítettél,
Pál apostol támasza lettél,

Krisztustól vett kincseid osztogattad,
és ragyogtál, mert átragyogott rajtad
Mestered fénye és szeretete.

Út, szolgálat boldogabb lehet-e?!
Bár sokan léphetnénk ma is nyomodba
Krisztust követve, szolgálva, ragyogva!
Szeretetre, fényre annyian várnak.
Nagy a sötétség és nőnek az árnyak…
de Krisztus fénye győztesen ragyog!
S ragyogók lehetünk és csillagok,

Senki meg nem nyithatja, ha bezárja,
de senki be nem zárja, ha kitárja.

Békén rábízom az életem.
Uram, te kapuzáró, kaputáró,
hatalmas Krisztus, hitem rádtekint.
Tudom, ha bezár a Te kezed százat,
kinyit egyet megint…
szolgálatra, szenvedésre, halálra…,
amint tetszik neked.

Végigéneklem ezt az éneket,
és megyek a nyitott kapu felé,
melyet kitárt örökre drága véred.

Tárva vár az égi kapu…
Beléphetek rajta…
És akkor hazaérek.

1951. február 13.

86
Ragyogók lehetünk és csillagok!
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ha az Ő fényét és szeretetét
visszük és sugározzuk szerteszét!

„Fébé”! Neved biztatás, feladat.
Köszönjük, hogy reánk maradt,
nem törölték el tűnő századok,
s „Ragyogó” lehet ma is, akin Krisztus
szeretete és fénye átragyog!

1991

Fébé Anyaházunk új imaterme!
Utunkon egy megtett lépés megint.
Megváltónk, Veled találkozunk benne.
Imádásodra hív és csendre int.

Az oltár mögött megváltó kereszted,
és feléje kitárt ajtó vezet,
mert utunk mindennap odaérkezhet,
ott tehetünk le nehéz terheket.

Várnak itt mindig áldott csendes percek,
Igédre boldogan figyelhetünk.
Utat mutathat, cél felé vezethet,
szolgálni adhat új erőt nekünk.

Irgalmasság és szeretet útjára
sürget a Te nyomodban szüntelen.
Zengjen benne ma is dicséret, hála!
Legyen áldott ez az imaterem!

1995. április 2.

Kitárt ajtó a kereszt felé
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A fák tövén
azért szelídül szellővé a szél,
mert erejét már felfogták a fák.
Ezt a védelmet keresi
minden odarejtőző kis virág.
De érzi, hogy vihar van.
Együtt szenved a fákkal a viharban:
mert ami szelíd fuvalom a fának,
vihar az ibolyának.

Így rejtőzünk a keresztfa tövén.
– Isten rendelte örök menedékül. –
Ott minden vihar fuvalommá békül,
mert fölfog villámot, szelet,
s kiterjeszti két védelmező karját
az életünk felett.

1955

M
en

ed
ék

a
vi

h
ar

ba
n Menedék a viharban

Hans Thoma képéhez

Festőtestvér, talán te magad voltál
a gyermek, akit lerajzoltál,
aki a fenevad kitátott,
szörnyű torkában vígan furulyázott…
arcán derű a félelem helyett?…
Vagy csak szerettél volna olyan lenni:
gyermek, akinek boldog derűjét
nem veheti el semmi?!

Nem, Isten téged maga segített
megrajzolni az igazi hitet!
Ez a hit! Ez a boldog „mégis”!
Ha a fenevad torkában ülnék is!
(Nem ülünk-e benne naponta?…
Nincs-e kitárva sátán, halál torka,
a pokol torka?!)
Mégis furulyázni vidáman,
mert a mennyben Atyánk van,
mert Krisztusunk van!…

Furulyaszó a fenevad torkában
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Megfogózni hatalmas Krisztusunkban
és furulyázni és nem félni!
Furulyaszóval fenevad torkában
nevét dicsérni!

Köszönöm a biztató képet
a sírban porló, jó mesternek.
És Istenem, csak egyet kérek:
hadd legyek mindig ilyen gyermek!

1961

89

A rádió tüzes híreket ont.
Kibontott háromszínű lobogók…
tüntet az ifjúság… szíve felett
kokárdák nyílnak… és nő a menet,
mint ellenállhatatlan áradat…
követelések… gyújtó jelszavak…

De Kati a konyhán mást is jelent:
„Édesanyám, Lacika odabent
padlón fekszik a zongora alatt.”
Édesanya a hírre beszalad.
Mit mível az a semmirevaló?
Pokróc az ágy, pokróc a takaró…
Hozzáhajol. Valami baj van?
Lacika ránéz: „Csak edzem magam!”
S a tekintete elszánt és kemény.
Hajnalig kitart furcsa fekhelyén.

Kis ágya várja puhán, üresen.
„Edzem magam!”

– A rádiót lesem:
utcai harcok… vér… statárium…
És elgondolkozom a kisfiún.
Szívét hazaszeretet járta át,
s egész éjszaka „edzette magát”,
hogy megállja a helyét emberül,
ha üt az óra s a sor rákerül.
Vér… vér…. Sok drága élet ottmarad…
De kis Lacik készülnek ezalatt,
s felsorakoznak: élő felelet!
Kokárda nyílik a szívük felett!
Jövőt virágzik a véres jelen!…

Vigyázz reájuk, édes Istenem! – 1956. október 25.

„Edzem magam!”
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Zászlók a szélben

Némán megyek a novemberi szélben,
és csak a lengő lobogókat látom.
Milyen tépett a fekete hollószárny!
Milyen fakó a háromszínű álom!

Egy hónapja lobognak együtt ketten,
nap csókolja, eső, hó veri őket.
Reménykedve, dacosan, ottfeledten
nézik felülről a múló időket.

Nézik a mozdulatlan, gyilkos tankot,
a szoborarcú szovjet katonákat…
Szilaj szélben a rúdra tekerednek…
lengnek-lobognak és csüggedten áznak.

Olyanok, mint a lelkünk: sötét gyászban,
háromszínű hajnali reménységben!…
Magasan lobogunk… fáradtan hullunk…
és Isten felé repesünk a szélben.

1956

Kis kődarab az íróasztalon…

Kis kődarab az íróasztalon.
Nem dobom el. Néha felemelem.
Jó üzenetét újra hallhatom,
amikor hangtalan beszél velem.

„A berlini fal voltam!” Láttalak!
Miattad hullt a könny és folyt a vér.
Voltak ilyen gonosz válaszfalak.
Emlékük ezer intéssel felér.

„Lebontottak! Váratlan! Hirtelen!
Örömünnep volt, boldog győzelem!
Testvér testvérre újra rátalált!

Csoda történt, mert Isten keze intett!”
Kis kődarab, elég rád egy tekintet,
hogy nekem is hirdesd ezt a csodát!

1992

90
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2. Kegyelme hordoz szüntelen.
Nem gyötör gond és félelem.
És minden percnek célja van,
Ha őt szolgáljuk boldogan.

3. Keresztje győztes, szent jelünk,
Az élő Jézus jár velünk.
Ő áld meg percet, éveket,
Őnéki mondunk éneket:

4. Dicsérünk téged, Jézusunk,
Nevedben bátran indulunk.
Követjük lábad szent nyomát,
És minden évünk téged áld.
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Ha     Jé  -  zus  Krisz  -   tus      jár         ve - lünk, 

Ha Jézus Krisztus jár velünk (184)
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2. Igen, Atyám, ha hű karod vezérel,
S közeleg fényivel a messze cél,
Kísértés, támadás viharszelével
Pokol hatalma is feléd segél.

3. Igen, Atyám, ó, mindenen keresztül!
Igen, Atyám, ború vagy fényözön
Tetőled száll rám, atyai kezedből.
A földön másban nem gyönyörködöm.

4. Igen, Atyám, az évek úgy sietnek,
Számuk kiméri hűséges kezed.
S te társz kaput megfáradt gyermekednek,
A boldog óra ha elérkezett.

5. Megyek, amerre utam kijelölted.
Úgy hív, úgy vár a szent atyai ház.
Igen, Atyám, mert így kedves előtted.
A lelkem békén, csendben rád vigyáz.

92

Igen, Atyám (356)

Ö-röm vagy  bá   -   nat ér,   a - kár-mi  gyász,

Ke-zed meg-áld    mo - solyt, borút vagy köny-nyet,

S a lel-kem   bé  -  kén, csendben rád vi -  gyáz. 
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2. Mélységes mélyből kiáltok tehozzád.
Forduljon ismét felém fényes orcád!
Nálad bocsánat vár és élet.
Lázadó szívem újra cseréled.

3. Elmúlt a régi. Kezdhetem az újat.
Adj erőt nékem, hogy bátran induljak
Új úton, mindig teutánad.
Véled új élet hajnala támad.

4. Szálljon szívemből hálaadó ének!
Irgalmasságod áldom, amíg élek.
Mert nem nézhetted örök vesztem:
Szent Fiad értem halt a kereszten.

Szent, örök Isten (431)

Szent,  ö - rök  Is  -  ten,    nin-csen ho-va  len - nem.

Bár  -  ho-va   fut - nék,        te    u - tol-érsz en -  gem.

Egy     me-nek-vés      van:      hoz-zád  tér  -   ni,

Szí - vem ki- tár  -   ni,         ir  -   gal-mat kér  -  ni. 
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2. Szolgálatra, tettre készen ma is útnak indulunk.
Erőt, áldást tőled kérünk, tőled várunk, hű Urunk.

3. Te adj nékünk testvérszívet, együtt érzőt, meleget!
Hadd ragyogjon minden szóban, minden tettben szeretet!

4. Ne vádoljon annyi drága, meg nem látott alkalom!
Szentlelkeddel vezess minket a te boldog utadon!

94

Elfogadtál és elhívtál (475)

El  -  fo  -  gad   -    tál           és      el  -  hív   -    tál,

Turmezei:Elrendezés 1 2012.02.09. 14:09 Oldal 94



2. Szent szemed mélyen néz belém,
És tudom, nem lát semmi mást,
Csak hűtlenséget, tagadást.
Mégis, mégis – szeretlek én!

3. Te újat akarsz most velem:
Új utat, új szolgálatot,
Mert újjá tesz bocsánatod.
Új élet vár, új kegyelem.

(Jn 21,15–17.) Készült a Fóton, 1957. március 25. és 27. között a teológusok számára tartott csendesnapokra, amelyen
Szabó József ny. püspök szolgált. Dallam: Ó, Jézus, amikor sokan, EÉ461.

95

Ím, csendben szívemre teszed

Ím, csendben szí-vemre   te - szed,          Jé  -  zus  át-

zed:             Ó, mondd, sze - retsz-e     en - ge  -  met?
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Betegeinknek

Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,

új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem…
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
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) Ha nem teszek semmit sem
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Ki is mondta? Juliska néni?
Szeretetházi kis körünk
melyik fehérhajú lakója?
„Mi már csak lefelé növünk!”

Tréfába bujtatott lemondás!
Vagy nem is az! Boldog titok!
Valami, amit egyre jobban
és sürgetőbben áhítok.

Minden nap csak lefelé nőni:
kisebbé lenni szüntelen,
hogy Krisztus növekedjék bennem,
s mindenben minden Ő legyen!

Őt dicsérje minden lehelet!
Őt áldja minden szívverés!
Így nőni lefelé! Van ennél
boldogítóbb növekedés?!

Ez legyen a mi drága titkunk,
aranymosolyú örömünk,
hogy Ő lesz bennünk mind nagyobbá,
s mi már csak „lefelé növünk”.

97

„Lefelé növünk!”
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„Jézusom, légy velem” –
Margit néni éneke volt.
Látom kedves arcán a mosolyt,
amint mondogatja boldogan:
„Ugy-e, ebben minden benne van?”

Megvolt az éneke mindenkinek.
Mariska néni azt szerette:
„Bűnös lelkem hozzád siet.”
Ha meg elkezdtük énekelni:
„Jézusom Krisztusom, én szerelmesem”,
– Ilka néni fakadt sírva,
és zokogott keservesen.

Megvolt az éneke mindenkinek,
hisz a rögös úton,

míg a vándorok hazaérnek,
olyan drága vándorbot az ének.
Vigasztalás, segítség, kegyelem
elsuttogni, elénekelni:
„Bűnös lelkem hozzád siet…”
„Jézusom, légy velem!”

Ők már átléptek az örök határon…
én még a földi utat járom,
s engem is drága énekek kísérnek,
nekem is áldott vándorbot az ének,
amíg egyszer én is letehetem,
s felzendülhet örök, új énekem.

98

Drága vándorbot
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Kis Maris nénikénk sürög-forog
a kedves ősagárdi viseletben.
Van a szeretetházban sok dolog.

Gyomlál, babot szemez… máskor meg szépen
leül a kertben az énekeskönyvvel,
öreg bibliájával az ölében.

S néha ő mond meleg köszönetet
egy-egy verőfényes ünnepi órán
szép szavakkal a kis család helyett.

Aztán – érkezik az utolsó óra.
Kis Maris néni panasztalan szenved.
Csendesen vár a hazahívó szóra.

És amint ott fekszik a betegágyon,
„Mi baj?” – kérdezi kedvesen az orvos.
Halk felelet: „Doktor úr, hazavágyom!”

Kis Maris néni, nem feledlek el.
Szállhatnak sebes szárnyakon az évek,
búcsúszavad szívemben énekel.

Távol sírodra teszem versvirágom,
és egyre hallom bizonyságtevő,
halk hangodat: „Doktor úr, hazavágyom!”

1984
99

„Doktor úr, hazavágyom!”
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Elfelejteni nem lehet,
ahogyan édesanyák várni tudnak
látogatást és levelet…
édesanyák szeretetotthonokban,
betoppanását lányuknak, fiuknak,
amíg a szívük utolsót nem dobban.

Ahogy Zsuzsi néni asztalt terít
kint a kertben, a fák alatt,
mert látogatást ígért a fia,
valamivel meg kell kínálnia…
s előkéreti rejtett kincseit
unokáinak a halálos ágyon:
karácsonyra kapott szép zsebkendőket,
édességet… nekik őrizte őket.

S ahogyan egy másik édesanya
küzd a halállal, szava már elállt,
de várja még távolból a leányt,

mert útban van feléje, érzi jól…
s amikor fölébe hajol,
megszólal újra… boldog pillanat…
aztán szíve örökre elakad.

Nem, ezeket a képeket
elfelejteni nem lehet.
Sugárzik belőlük az olthatatlan
anyai szeretet.

Édesanyáknál is hűségesebben
Te szeretsz csak bennünket, Istenem.
Te üzened: Ha az édesanya
elfeledkeznék is gyermekéről,
én terólad el nem feledkezem.

1985
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Ahogyan édesanyák várni tudnak
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„Mindig feléd”

Összecsapnak a fájdalom sötét
s a láz izzó, vörös hullámai.
De az élet süllyedő hajójáról
szavak szállnak még szerteszét,
s egy tiszta, boldog hangot hallani:
„Megyek már, Jézusom… mindig feléd!”

A kettészelt Titanicon maradt,
hullámsírba süllyedő kis csapat
messzire zengő búcsúénekét
ismételgeti hűlő ajaka még.
Hiszen vele is süllyed a hajó,
és a kedves hang olyan elhaló:
„Mindig feléd!”

Boldog, akit a hullám így temet.
Éneke száll a hullámok felett,
és várja már a part:
örök otthon és örök szeretet.

Boldog, akit halál félelme ellen
süllyedő hajón győztes hite véd:
„Megyek már, Jézusom… mindig feléd!”

Szent költözködés

A templom ott már messze volt neked,
s emlékszem, a költözést tervezgetve,
azt kérdezted, hogy itt közelebb lesz-e.
„Közelebb, Édesanyám! Közelebb!”

És te akkor úgy örültél ezen.
Bár visszatartott zord idő, hideg tél,
az új otthonból néha eltipegtél
még Isten hajlékáig nehezen.

Szemem könnyesen utánad tekint.
Hiszen… közelebb költöztél megint,
– mert minden földi közelség kevés! –

Oda, hol templom nélkül szüntelen
maga az Isten van jelen!
Ó, milyen boldog, szent költözködés!

1952
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Álltunk a behantolt sír mellett…
szemünk könnyesen a keresztre nézett…
s a koszorúk és csokrok virágáról
méhek gyűjtötték szorgosan a mézet.

„Halálból élet” – döngicsélték halkan.
„Valami van a szenvedésbe rejtve.
Belül a mélyén mindig édes mézet
takargat minden fájdalomnak kelyhe.”

1953

102

Fájdalom méze

Színről-színre

A hályogot áldott, gyógyító kézzel
vakuló szemedről rendre levették,
s még szebbé tette a karácsonyestét,
hogy fényébe két látó szemmel nézel.

Mögötted maradt esztendők homálya!
Láthatod, mit mutat a szemek tükre.
Nem haragszol már az apró betűkre,

s a föld szépségeit megint kitárja.
Imádságokra égi felelet!
És mi együtt örvendeztünk veled
a nagy csodán, a visszanyert látáson!

Hát vége lenne? Ilyen hirtelen?
S mindörökre lezárult az a szem?
Vagy… most nyílt meg, hogy színről színre

lásson?!
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Megint temetünk. Most temettünk nemrég…
és a legrégibb írott magyar emlék
mondata járta át szívünk, agyunk:
„Bizony por és hamu vagyunk!”

Ősi örökség. Ránk testálta Isten.
Halotti beszéd, hogy élni segítsen,
mást keresni, nem amit itt hagyunk!
Hiszen por és hamu vagyunk.

Nézem az urnát… Intsen ez az óra
felfigyelni az Örökkévalóra!
Meddig a mienk kincsünk, aranyunk,
ha csak por és hamu vagyunk?

Halotti beszéd, ősi magyar emlék,
bár figyelnénk rád, bár szívünkre vennénk,
hogy mulandó itt örömünk, jajunk,
hiszen por és hamu vagyunk.

De élő Jézus, a Te tiszta fényed
ragyogja át a Halotti beszédet,
legyen rá diadalmas felelet!
„Bizony por és hamu vagyunk!”
De aki hisz, örökre él veled!

103

„Por és hamu vagyunk!”
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Két hazám van,
első és második hazám.
Mindkettőt szeretem.
A másodikat akkor igazán,
ha az elsőből él az életem.
A második a föld
és az első az ég.
A második közel,
az első: nem tudom,
közel vagy messze még.

A második hazám
virágot ad nekem,
kenyeret ad nekem,
kaszanyéllel s építőkövekkel
miatta kérgezem a tenyerem.
Belémélyesztem az ekém vasát,
s terem.
De ha az első nem ragyogna rám,
nem volna más a második hazám,
csak sírverem.
Mert azt mondanám, hogy nem érdemes.

Rigó fütyülne, a pacsirta szárnya
dalterhesen nagyon magasan szállna,
a szép tavasz-világ
zengne, fakadna, bomlana.
Lüktetne fában, kőben és szívekben
az élet dallama,
mégis azt mondanám: nem érdemes.
Ugyan miér’,
ha minden véget ér?
A lomb lehull, tavaszra jő a tél,
még a bimbóból is halál beszél.
De én nem mondom, hogy nem érdemes,
és töröm az ugart,
és mindegy nekem, akármeddig tart.
A téli fák csontujjaira is
békésen rámosolygok: majd kihajt.
És a koporsók földbe hullatott
magvára áment mondok: majd kihajt.
A sír az egyik part ,
és túl a másik part.
Itt véget ér,
itt akármeddig tart,
ott végtelen.
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Ez a hit jár velem.
Az Isten jár velem.
Húsvéti Isten és húsvéti hit.
Ugart török, vetek és aratok,
s fejem télben, tavaszban csüggedetlen
felemelem.

105

Valaki azt írta:
télben is viruló,
illatozó, üde
rózsák az emlékek.
Mennyi ilyen rózsa
szépsége ragyog rám,
amikor a megtett
útra visszanézek.
Mennyi szívet-lelket
vidító ajándék!
Mintha tél idején
rózsakertben járnék!

De mért tartson fogva
gyönyörű igézet,
amikor százszor szebb,
ha az emlékrózsák
kertjéből a holnap
fénye felé nézek!

Rózsák illatoznak
a tövises úton,
amelyiken jöttem,
de előttem ragyog
az atyai hajlék
Jézus vére által
kitárult kapuja,
s Krisztus jár előttem.

Mögöttem maradnak
rózsák és tövisek,
utak és emlékek…
Krisztus jár előttem!
Őreá tekintek.
Hazafelé tartok,
és előre nézek.

1984

Hazafelé
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Dietrich Bonhoeffer emlékére

Sejtetted-e, hogy az örömhírt
utoljára hirdetheted?
Rabokból állt kis gyülekezeted.
Rab voltál magad is,
agyongyötört és fáradt.
De oly csodálatos vezérigéket
adott szívedbe, szádba
az a tavaszi vasárnap:
hogy békét nyertünk
Jézus sebei árán,
s újjászülettünk élő reménységre,
mert Ő feltámadott.
Viharok után így biztat, ragyog
egünkön a szivárvány!

Élő remény! Mire gondoltatok,
reményvesztett rabok?
Szabadulásra? Új feladatokra,
ha építeni, menteni lehet?!

Kezeteket az élő Úr megfogta,
és a jövendő felé vezetett.
Élő reménység az egész világnak
túl minden seben, veszteségen, könnyön!
Szívetekben ünnepi csend támadt.
Aztán hirtelen feltépték az ajtót:
„Bonhoeffer fogoly, készüljön és jöjjön!”

Élő reménység? Vár a haláltábor!
Lehet-e így remélni, lehet-e?!

De a kis fogolycsapat hallhatott
még egy örökségül kapott,
felejthetetlen búcsúmondatot:
„Ez a vég! De az én számomra
az élet kezdete!”

1984
Ézsaiás 53,5 és 1Péter 1,3 voltak
1945. április 8-án a vasárnapi igék
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Vég vagy kezdet
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Búcsúsorok Zászkaliczky Pálnak

Izzó nyár. És a fasátor alatt
igére szomjazóknak százai.
Örök kincset rejt minden pillanat.
Zengő énekük messze hallani.

Árad, ujjong: „Lelkem csak felfelé!”
Ércesen tiszta férfihang vezet.
Az ének alatt kéklő finn tavak
partjára szárnyal az emlékezet.

Felébredtek sokezres seregének
szívéből tör ég felé ez az ének.
Vágyakozó örömmel, boldogan száll!

A nagy kegyelmet magasztalja, áldja:
„Zengjen a hála! Isten Báránya
menyegzőjére te is meghivattál!”

* * *

A fóti paplak a nagy napot várja:
menyegzőjét két boldog gyermekének.
Igen, Isten két fiatal szolgája
és két papleány szövetségre lépnek.

Az édesapa kisiet kertjébe,
ki a százszínű, szép rózsaerdőbe,
amikor halkan követ lép elébe,
s meghívót hoz… a másik menyegzőre.

A másikra! Minden pillanat drága!
Csodálkozik a kert minden virága,
és ünnepélyesen nagy lesz a csend.

Megy. Reggeli fényben ragyog az útja.
Ne sírjatok! Hiszen mindenki tudja,
hogy… csak a másik menyegzőre ment.

1962

Meghívó a másik menyegzőre
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Sándor bátyám emlékének

Uram, koporsóra hullnak a hantok,
de Te, a Feltámadás és az Élet,
biztatsz engem: „Feltámad a testvéred!”
Mint húsvéti harangszó, zeng a hangod.

„Hiszed-e” – kérdezed. Hiszem, Uram!
Ez a boldog hit ragyog át a gyászon.
Hisz akitől búcsúzunk, viszontlátom
örök fényben, nem földi borúban.
Ha itt egyek voltunk szeretetedben,
ott is egyek leszünk – még teljesebben,
még felhőtlenebb közösségben nálad.

Hullanak a hantok, de biztató hangod
zenél, mint a húsvéti harangok:
„Feltámad a testvéred! Feltámad!”

108

Feltámad!
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