
vetiséggel a korláton. Akik odafékeztük szemünket. mindjárt gondoltuk,
hogy az új kalábriai jelölt az. No de, ebből a figurából, akin meglátszott
a fasizmus szabados szelleme és kiabáló életszeretete, ebből csak még
sem lesz karthauzi páter? Hanem amikor közénk jött, folyton ragyogó
arccal, széles nevetéssel és igazi olasz kedvességgel, láttuk, hogya magisz
tert mintha hájjal kenegetnék. "Végre egy fiatal!" - mondotta s a töb
biek is úgy voltak vele. Akkor tanultam meg, hogy ezek a szigorú embe
rek mégis ugyanazt a lelkiséget szeretik, amelyiknek valaha otthon mín
dig tisztelője voltam: a gyermekséget, a lelki fiatalságot, a természetes
séget. A fiatalság "magas arisztokráciáját". Caractere iralehe - úgy
mondták ők. Friss jellem. "Az birja ki nálunk, akiben van bátorság, aki
ben van bizalom."

Dom Denys - a fiatal olasz - engem nagyon szeretett, mindig sza·
lutált, ha meglátott s folytatta velem a hagyományos olasz-magyar barát
ságot. Erősen biztatott, hogy ne féljek, Mussolini majd pártfogolja
Ausztriát és nem engedi, hogy elárasszák a németek. Mire a magiszter
gyengéden oldalbabökte. "Ugyan hallgasson, hiszen már négy hónapja
bevonult Hitler Bécsbe". (Persze, mi az égvilágon semmiféle ujságot ott
nem tudtunk.) Dom Denys pontos, lelkiismeretes szerzetes volt, szabad
idejében azonban folytatta gyermeki mókáit. Telehintette pl. virággal
celláját és körmeneteket rendezett benne, teljes magányban, biborosi
kalappal a fején. A magiszter nagyot nevetett rajta, de mindez nem volt
rossz pont a számára, mert ha dolgozni kellett, nekifeküdt a gyerek,
csak úgy szakadt róla az izzadság. Amellett mély lelkíségű ember volt.
Egyszer kivallotta kérdésemre, miért is zárkozott el fiatalon, vidáman
a magányba: bátyja lelkét akarta megmenteni ezzel az áldozattal. A ter
mészete berzenkedett ugyan a karthauzi élettől, de az áldozat ereje job
ban odakötötte, mint bármiféle természetes hajlam.

(Folytatjuk.)

P. Szedő Szeverin

HULLAHORDOZ()!{ D,ALA
Orrunk elé kendőt kötünk,
a bűz még igy is mellbevág,
ez hát a földi börtönünk;
e bamba fő, e görbe láb?

Hajuk csak kóc, fejük viasz,
szemük halálba dermedett;
volt-ajkukon fagyott panasz:
jaj, ember voltam, emberek!

Ember volt ő is és vidám,
s be sokszor leste kedvesét!
s most itt hever kábán-sután,
mint ócska lim-lom, nyűtt szemét,

Volt néki lelke, Istenem, .
szemében izzó, mint a szén?
Fejem lehajtom csöndesen
egy képzelt égi gyász-zenén.

Holnap talán ilyen leszek:
eggyéfagyott viaszdarab.
és visszakéred lelkemet
sötét-mezőjű ég alatt.

Tiéd az élet és halál,
miénk a szenvedés, a kin, 
de rájuk balzsam enyhe vár
a nemlét könnyű habjain.

Végh György
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