
ték magukat látása és hallása után, mintha egyenesen a másvilág hír
nöke lett volna."

Még erőteljesebben fejezi ki magát Celanoi Tamás testvér: hajnal
hasadáshoz. virágfakadáshoz, tavaszi ébredéshez hasonlítja a szent
nyomán. kelt hatást. És hogy állítása nem üres frázis, meggyőzően mu
tatja a magyar történelemből- ismert Spalatoi Tamás dalmát krónika
író esete, aki a bolognai egyetemen tanultában szem- és fültanúja volt
annak a nagyhatású beszédnek, melyet 1222. augusztus 15-én a "palazzo
comunale" előtt összesereglett tömérdek népnek mondott szeritünk. A
beszéd hatásáról szólva kiemeli, hogy sok tudós, aki végighallgatta a
beszédet, egészen magánkívül volt a tanulatlan ember mélytartalmú sza
vain kelt álmélkodásában. "Isten - írja - olyan csodálatos foganatot
kölcsönzött szavainak, hogy sok nemesi család, melyek közt a régi gyű

lölködések féktelen dühe már sok vérontást idézett elő, most önként ösz
szebékélt. Iránta pedig olyan szertelenül nagy volt a tisztelet, hogy fér
fiak és nők cspoortosan özönlötték körül, hogy legalább ruhájának sze
gélyét érinthessék, vagy ruhájából egy darabot ereklyeként magukkal
vihessenek." -

Ezek után meg kell állapítanunk, hogy Felder Hilárin, a kitűnő ka
pucinus történetíró nem jár messze az igazságtól, mikor azt állítja, hogy
szentünk a tudás és tehetség minden területén olyan gazdag talentumok
kal volt felruházva, hogy játszva elnyerhétte volna a tudósság, illetve a
művészet pálmaágat, ha akarta -volna. Neki azonban egy pillanatra sem
jutott eszébe többnek lenni az Úr egyszerű és alázatos kis szelgájánál.

•

A SZÉPSÉG ELMÚLIK, ANVAM ...

már hó-szín ül hajad között ...
korán, s mint barna hegyeken
arcod vonala megtörött,
A szépség elmúlik, anyám -

meglátja lombját a folyón. -
s mint fa, ha törzse elhajol,
tükröd immár az én korom,
Kinőttem régi éveim;

ÖREGSÉG

Pihenj meg, apám, gyenge mM kezed
marokra fogni a kapa-nyelet.
Mintha öklöd is vassá vált volna,
lehull, s nem üt, mint rég, a goromba.
Hited se volna, mi adna erőt?

Sűrű ó-borod - az is éltetőd.

Hessegetem fölötted a halált -
Es lemegy a Nap, majd az éj leszáll.

kis ruháimat, ingemet.
- te szabtad, vartad régen is
s a tű előtt cérnád remeg;
Szemüveg mögül nézel rám,

már szemed tüze se lobog.
így - ráncosan is; fáradtan
mégis szép a te homlokod,
A s*pség _elmúlik, anyám,

Lassúbbak már a lépteid, a bot
- kezed is hozzá - kezetihez szokott.
S a templom, hova eljársz vasárnap,
énekkel vár; a hosszú út fáraszt.
Kertbe mész s nézed megnőtt fáidat,
tömjénként árad róluk az íUa.t.
S a távol ködös kékségein át
romló szemedig szűkül a világ . . .
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