
ság -'" tudtuk, hogy soha célzattal nem beszél, tudtuk, hogy mondásaiban min
dig csak az önzetlen igazságot kereste az igazság kedvéért. Pedig nem volt olyan
objectív ember vagy vitatkozó. Ellentmondó se volt, mindenkinek meghagyta
szívesen a maga igazát. De igazságos volt és szerény, sőt szemérmes. Ez sok
szor akadályozta is céljainak elérésében. Művészetében olyan magasra tűzte ki
céljait, hogy önmagát szinte eleve képtelennek tartotta azok megvalósítására.
Mert szídta önmagát, igazi keresztény alázat-félével, nem volt megelégedve ön
magával. Igen, nem önmagával, másokkal volt megbocsátó, elnéző. "Aliis, non
sibi clemens." Ez lehetett volna legigazibb jelmondata. Pedig hogy ismerte, hogy
szerette a szépet, az élet minden megnyilvánulásában. Az igazságosság, ez az ő
domináns erénye ítélet kérdése, a latolgató, mélyen látó lélek functiója. És ő
- minden túltengő önkrltikája ellenére - érezte, hogy ő valaki, hogy erős

lélek, súlya van szavának. Másik jeHemző vonása - mely azonban szintén szí
vesen elbújt szerénysége mögé - mélységes magyarsága. Hiszen azok közé a
ritka kevesek közé tartozott, akik - családfájuk bizonysága szerint - színma
gyarok, Pedig tudjuk, semmi mokányság nem volt benne, sőt - Hellas sem
álmodott nálánál szebb, daliásabb alakot. Utált minden ostoba sovínízrnust 
szinte míntha restellte volna olyan igaz magyarságát. Ez sorsa volt - sorsról
és magyarságról pedig inkább Adyéhoz hasonlíthatók nézetei, annak kérkedő

és ellentmondóan zajos myszticizmusa nélkül.
Mindezek után alakját úgy idézhetem, mint igazi úr és igazán magyar ala

kot, a szónak nemes, erkölcsi eredetű értelme szerint. A vállalt kötelelességek.
az erkölcsi lehetőségek szerint rendben - magasabb értelemben nemesen, szé
pen élni - ezt akarta. Vállalt mindent, ami jött, akaratát senkire rá nem erő

szakolta, mert minden idézett tulajdonságából eredt nála szelídsége is. Mert sze
líd is volt - szelíden engedte át magát, harc nélkül a halálnak is. Csak teste
küszködött még egy ideig - lelke, erkölcsi énje nem. Az megnyugodott. Nyu
godjunk meg mi is a változhatatlanban, mint ő, és őrizzük életének és halá
lának erkölcsi tanulságát addíg, amíg a sorsunk élni hagy. Isten veled.

Igen, ilyesvalamit kellett volna mondanom, de átfázva, Esthert féltve, egyik
kezemben vizes kalapomat szorongattam, másikkal esernyömet Esther felől tart
va, nem jutott eszembe semmi. De hiszen ezt a kis posthumus búcsáztatót is
két óra hosszáig fogalmaztam. És látom, hogy művészí igazáról, tanítói mun-
kájáról semmit se széltam. .
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A koratél szürkesége
szitál, megfeketül,
mint tűzhányóból hamueső;

a fültépő. dörej,
a pokolbeli fény
felörvénylik, sűrű

szűrőkön porlik el.
s csak koromhó
hullatja néma pihéit

A Sztyepp az Alpesekre
kapaszkodik és az
Oceánba zúdul;
tátongó szakadékok
őshüllőket ellenek;
de egy ember rendületlen
törekszik, mintha lebegne
asziklanyelő ingoványon.

Az éj ónsúly közönyét
feltépi egy virágcsokornyi
mosoly, a tiszta formák
néma hatalma feloldja
a 1):őbedermedt világot,
egy százados szilfa alatt
kilép Halál-Bakonyából Béní,
s csak ennyit mond: Igen!
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