
THURZO GÁBOR:

ÖRÖK ARCOK
Most behunyom a szemem és ott megyek ismét a Fö-utcán. Lan
gyos, hosszú, sűrű szálakban esik az eső, a szél úgy ragadja meg
néha, mintha por lenne. Fekete malaclopó van rajtam, amit akko
riban, a huszas esztendők középén viseltek az iskolások. Az eső

beesik a malaclopó alá is, az arcom, a karom nemsokára csupa
viz. Sárgán, fénylő tornyokkal áll az esőben az Anna-templom,
mintha a régi, elmerült Buda utolsó őre lenne, a pompéjí tizedes
az őrházban. Csurog az eső, a sűrű függöny mögül felém villan a
lant alakú homlokzatú ház, padlásablakai körül gipszrozettákkal, a
sarkon most is látom az óriási koporsós-boltot, rézveretes. kényel
mes, igazi tölgyfakoporsóval a kirakatban, az üvegablakon sorban
fekete és halványkék gyászjelentésekkel. Esik az eső, a vízben el
merül a két-udvaros emeletes ház, melynek tégláival kirakott ro
lyosóin sorozásra várók állanak hosszú sorban, úrfik és mester
legények. És aztán az esőböl szürkén, félig az úttest alatt meg
jelenik az Erzsébet-apácák temploma, a rejtélyes barna kapú,
mely olyan ritkán nyílik meg, a tömjénszagú félhomály, amely
olyan ritkán keveredik az esős budai várhegy-oldal faleveleinek
illatával. Komor szentképek, csavart barokk oszlopok között úgy
jár a délelőtti világosság, mint a füst, a láthatatlan Dunára néző

ablakok mögött kavarog az eső. Szerosabbra hunyom a szemem,
ne törjön át rajta semmi mai fény, mert pár percig ragaszkodni
fogok ahhoz, hogy iskolás vagyok, malaclopó tapad ahátamra,
fekete kötött harisnyám nedves, mintha gyalog keltem volna át a
Dunán. Kicsit remegek, a szemem tele van félelemmel és kívánesi
sággal, lassan megkerülöm a padokat és dobogó szívvel megállok
az egyik oltár előtt: most látok először eleven szentet.

Milyen furcsán ismétlem most a gyerekkori szöt: eleven szen
tet fogok látni l Eddig a szentek rózsaszínek voltak emlékezetem
ben, a római vértanúk ezüst vértet viseltek, Szent Flöríán selyem
tunikát, piros tollforgós sisakot, a Szentek Életének megható és
iszonytató képein Szent Agáta puha krepdesinben állt a martaló
cck előtt, égnek fordított szemekkel tűrve, hogy tüzes fogóval tép
jék ki melleit, karját az égnek tartotta, térdén hibátlanok voltak a
redők, mint Josephine császárné festményein. Más szentek rozsda
barna csuhát viseltek, halványkékes szakállat, mint Remete Szent
Pál a szentképeken, mások éteri arcot, mint Gonzaga Alajos, ss.űz

novicius, vagy Kosztka Szaniszló lengyel nemes ifjú és kispap.
Volt, akit csak szoborban láttam, a Városliget elején, vállán a
Gyermek Jézussal, kezében irdatlan bunkóval, ahogya tengerben
lábol. Kristófnak hívták ezt a bunkós szentet, a nagyanyám még
látta a mi Belvárosunkban, a róla elnevezett Kristóf-téren és én
sokáig ilyennek képzeltem a szenteket, mint a gyönyörű ruhájú
Agátát, az éteri arcú Alajost, a bunkós Kristófot, aki jelképpé nőtt

bennem: Jézus védelmezője a világ ellen. Vacogó térdekkel álltam
meg az Erzsébet-apácák sötét mellékoltára előtt és nem mertem az
oltárlap fölé nézni, mert üveges koporsóban ott fekszik az egyetlen
szent, az első szent, akit úgy látok, ahogy igazi emberszemek láttak
valaha: nem képen, szoborban, hanem testben, ép, példának és
tanulságnak ránk maradt testben.
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Sokat tudtam már akkorra Szent Fortunátuszröl, az Erzsébet
apácák oltárának lakójáról. Egy szentképről olvastam le, hogy ka
tona volt, római harcos, talán a légiókkal került a gyengéd. Pannó
niába valahonnan kisázsiai vagy itáliai hazájából, talán valamelyik
kegyes pápa adományozta épen maradt tetemét a magyari népnek.
Hosszú és viszontagságos sorsa volt a Duna ruellett, Élt a várban
fönt, jezsuiták is vigyáztak rá, más szerzetbéliek is. Neki is, őrzői

nek is csupa kaland volt a sorsa. Amikor a várban pihent, törökök
dúlták szét nyughelyét és vetették őt a vároldal szelid lankáira,
érő szőlőtövek közé. Sokára, nagyon sokára talált rá a szlanka
rnenkák alatt a hívő budai nép, hogy azontúl jezsuiták vigyázzanak
rá, a harcias szerzet a harcias szentre. De nem ment olyan köny
nyen a jezsuiták élete sem, egy napon civilben, a tizennyolcadik
század végének mödiiában, széledtek szerte és szentjüket az Er
zsébet-apácák szívére bízták. Ott nvugszik most is, szaténbe öltöz
tetve, oldalán karddal, összekulcsolt kezekkel. SZE'nt Fortunátusz
kalandos története úgy izgatott a szentkép óta, mint egy harcijáték
a Gellérthegyen. Eksztatikus vallásosságomban keserű, megtépett
szívvel láttam, ahogy a szent test leröpül a budai bástyáról, ahogy
fennakad a szőlőtöveken, majd lassan elterül a tyúkhuron. Láttam
a polgárokat, ahogy lopva kijárnak a szőlőkbe, kasos kocsikkal
róva az utat és a rossz koratéli sötétségben olajlámpással keresik
a szentet. Láttam az igazhitűeket is, a hasákat és janicsárokat, fo
guk között ferde handzsárral. titkos vár alatti pincék mélyén, meg,
csapolt irdatlan hordók mellett, megcsalva a prófétát és az II taní
tásait. Hősöknek éreztem a szentet kereső polgárokat, akik még
l itük hagyományaihoz is ragaszkodnak és a féltékeny török urak
szeme láttára hajszolják az ebek közé vetett szent ereklyéit.
Ugyanakkor megvetettem a törököket, egy Donászyt olvasó szív
minden megvetésével és undorával, mert még megtartóztatni se
tudják magukat, se bortól, se disznóhústól, ha a próféta előírja

nekik. Mindig féltem azonban a halottaktól, éjszaka csontvázak
kergettek üres, ablaktalan szobákba, máskor halott hajósok keres
tek föl az átizzadt párnákon, s megtörtént az is, bogy éjfélkor,
pontban tizenkettőkor, megszólalt rejtélyes módon a szomszéd szo
bában a zongora, hogy szellemkezek játsszanak rajta egy Chopin
etüdöt. Kiváncsi voltam a szentre, de féltem is. ötször megjártam
már korábban a Fő-utcát, ácsorogtam a bezárt templom-kapu előtt,

s ebben a csúf, végtelen, porzó esőben mertem először, mintha
csupasz testtel mártéktelen tűzön mennék által, belépni a barokk
oszlopok alá.

Végre kinyitottam a szememet. A szent koporsóján nem csillo
gott az üveg, az ajtó mellől a gyertyacsonkok sárgán csak a már
ványes falakon imbolyogtak. Fölléptem az oltárhoz, fölágaskodtam,
hogy orrom az evangélíumos táblához ért és megfagyott rémület
ben, kíváncsiságban, áhítatban néztem az eleven szentet, Szent
Fortunátuszt. Kicsit merev volt az arca és sárgás, a megszáradt
húst viasz-maszkkal pótolták a kegyes kezek, de a vékony viaszon
úgy éreztem, átüt a test rostozata, a megszáradt. csontra tapadt bőr,

a becsukott, talán égszínkék szem. Láttam a kezét is, viasz borí
totta védőn azt is, a hosszú, görcsösre fonnyadt ujjakat, láttam a
mellét, a karját, a combjait, gömhölyűn, húsosan, mint az eleven
emberét, - és a fakó kék és rózsaszín szaténbe öltöztetett szent
test mögött egyebet is láttam, amit Szent Alajos, a kínz6szerek kö
zött is gyűretlen Agáta, a kopott óriási Kristóf mögött sohasem lát-
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tam: az életet, a multat, az emberséget. Elképzeltem ezeket az
ujjakat, amikor vér áramlik bennük, amikor az izmok engedelme
sen hajlanak meg, hogy kardot ragadjanak, láttam a száját, amint
vérpirosan beszél és eszik. Egy ember volt előttem, a malaclopós,
rettegő kisfiú előtt, aki szent volt, akinek arca örök arc, igy néz
ránk a fellegek közül is, a szentek történetének arany lapjairól is,
akinek élete kiválasztott élet, mert annyi volt, mint én és annyi
volt, amennyi Isten előtt is sokszorosan számít. A szemem elhomá
lyosult, nem tudom meddig álltam a nyugodt, emberi arc előtt,

amely így marad meg az idők végezetéig. Kint még mindíg esett
az eső, óriási vonuló fellegek mentek az Anna-templom fölött, én
csak meghatottságot éreztem, alázatot, s legszivesebben felkiáltot
tam volna: így kéne élni, így kéne megmaradni, s felülmúlhatatlan
csodát éreztem abban, hogy alélek konzerválja a testet, az akarat
megtartja kordájában az ösztönök prédáját, a bűntelen, Isten előtt

kedves élet örökre változatlannak őrzi meg azt a testet, mely ne
kem, a fekete malaclopós, kísértésekkel meglátogatott kisfiúnak,
most kezdett elviselhetetlen, csúnya, kiismerhetetlen teher lenni.

Ez történt az Erzsébet-apácák budai egyházában a huszas évek
középén. Ahogy most végigmentem a malaclopós kisfiú útján, újra
a régi rettegést, áhítatot, 'csodálkozást és vágyat éreztem: méltónak
lenni az örök élet másik partjáról felénk néző szentekhez, méltó
nak lenni ehhez a Fortunátuszhoz, akinek testét nem őrölte meg a
bűn, a halál, a törökök irgalmatlansága, a rendoszlató királyi pa
rancs, semmi, semmi ezen a világon. Örök arca tiszta, zavartalan,
össze tud kötni egy fogható örökkévalósággal; amely az ő színe
láttára több lesz gomolygó érzéseknél. testetlen hitnél, írott theoló
giánál, - valóság lesz, az élet valósága, az élet itteni partján élő

emberek külsejét, mozdulatait, ritusait veszi magára.
Valami legyűrhetetlen nosztalgiát hagyott meg bennem, ezekre

a mostani felnőtt évekre is, a malaclopós kisfiú hajdani felfedező

útja. Az Erzsébet-apácálc templomának bezárt, hallgatag, szürke
falain keresztül mindig láttam az üveg mögött Fortunátuszt és
mindig űzött a kiváncsi, alázatos vágy: újra látni egy eleven szen
tet, aki meggyőz arról, hogyaföldinél különbnek lenni éppolyan
földi dolog, mint csak földinek, csak gyengének maradni. Vala
melyik nápolyi templom sírkamrájában épen maradnak a halottak
úgy, ahogy püspöki ornátusban vagy darócban egy szögre akasztot
ták őket, - valamelyik német sirpincében épen megmaradt két
párbajozó hős teste, évszázadok múltán is, mellükön a tőr piros
sebhelyével. Ezektől a képektől mindig elfordultam : ez az ép ha
lál nem az ember műve, az önmagán erőt vett ember műve, itt a
pince levegője, a föld alatti barlang földrétegei őrzik meg épen a
testeket, éppúgy mint Szent Ilonán a nagy Napóleonét. S micsoda
halott arcok voltak a nápolyi sírbarlang képein! Lehullott állak,
kinyílt szemek, karrikatúrái a testnek és az életnek és nem meg
dícsőüléseí, Úgy rettegtem ezektől a maszkáktól, mint a gyerek
korban a halottaktól.S volt is igazság, következetesség ebben a
rettegésben: a halál maradt csak meg bennük és nem az élet ült
diadalt.

Szent Osannával aztán egy fülledt nyári délutánon véletlenül
találkoztam a cattaraói domonkosoknál. Az ég akkorra már el
homályosodott, mintha roppant tejüveg bura borult volna az
öbölre, a szűk, csúf kis domonkos templomban sötét volt, forró,
álló sötétség, inkább temperatúrja volt, mint árnyékai. Rossz ké-
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pek a falon, naiv szentek, kifacsart tagok, a padokon horvát ima
könyvek, az orgonánál rácsokkal elzárt kórus. A templomszolga
követett a padok és festett szobrok között, papucsa csoszogott,
motyogott maga elé, az egyik mellékoltár előtt aztán elém állt.
Kérdezett valamit, nem értettem egy szavát sem, németül vála
szoltam, udvariasan, ahogy azok beszélnek csak, akik tudják, hogy
nem fogják egymást megérteni. Nem is figyeltem a szavaira, az
arcát néztem, ősz pakompartját, vattafehér szemöldökeit, égkék
szemét, olyan volt mint egy agg, paraszti kerub, a paradicsom
egyk földi őre. A templomszolga végre megúnta a magyarázást,
meghúzta akabátomat, felcipelt az oltár lépcsőjére. Gyorsan le
szedte a táblákat, széket vett elő, egy pipaccsal himzett vastag pár
nát tett az oltár közepére, és nógatott: térdeljek föl. Furcsa, tiszte
letlen helyzet volt ez, térddel az oltáron, egy ezüsttel kivert, meg
feketedett láda előtt, melyen ezüst szálakkal stikkelt takaró fe
küdt. A láda fölé hajoltam, s ekkor a templomszolga lehúzta a
takarót.

- Sveti Osanna, .. Sveti Osanna... - suttogta.
Ujjával a láda üveglapjára bökögetett és egy pillanat alatt

megcsapott ugyanaz a szédület, mint hajdan a malaclopós kisfiút
Szent Fortunátusz örök arca előtt az Erzsébet-apácák templomában.

Az ezüst ládában Szent Osanna feküdt, a régen holt domonkos
apáca. A homályban először feketeség kavaragott csak a ládában,
aztán láttam a krémszinű csuháját,' mélyen homlokába húzott sötét
kámzsáját, nyakától a cipellője hegyéig a gondosan kiterített ska
pulárét, egymásrabujtatott két karját, derekán a rózsafűzért és a
kordát. A sötétségből lassan kimerült egy sötét, megfeketedett
arc, az áll vonala, a száj besüppedten, kicsit szárazan: egy fekete
apáca-arc, annyi, amennyit a szigorú köntös látni engedett és
látni enged hivatlan szemeknek. Milyen csodája ez a test is a lé
leknek! Ugyanolyan, mint egy mai apáca, talán nem is a halál
feketítette meg, hanem ez a sűrű, tömör déli nap. Spalató egyik
közkertjében három apáca suhant végig, arcuk barna volt, szemük
fehéren világított ki belőle: ugyanez a nap sütötte le Osanna nő

vért is, amikor a köves cattarói zárdakertben kapálta a krumplit,
vagy amikor az öbölre szállt ki, messze az emberszemektöl és
kordájába tűzve köntösét, a hálót húzta ki társaival a vízből. Moz
dulni sem tudtam Osanna testvér tanúsága előtt, áhítatot éreztem,
a kevés órák férfias és fölényes áhitatát, amikor tudja az ember,
szinte bebizonyítottan, akár Pythagorasz tantételének tárgyszerű

igazságát, hogy az ő szűk világán túl, valami mérhetetlen, anyag
talan tenger másik partján, egy másik világ van. Más nemű, mint
az övé és mégis lehetetlen, elképzelhetetlen nélküle. A parton
Szent Fortunátuszok, Szent Osannák állnak és ezer meg ezer szent,
akinek arca nem maradt ránk, - s ezek az arcok az ember arcai
örök színekben.

A cattarói találkozás óta gyötrő kiváncsíság űz a szentek örök
arcai felé. Látni akarom őket, látni akarom olyannak, mint én
vagyok, mint azok körülöttem, akiket szememmel látok, fülemmel
hallok, akiket a közvetlen találkozás hoz el és másokat, akiket a
technika terít napról-napra elém filmek rezgő vásznán, újságok
lepedőin, a rádié-hullámok szárnyain. Közel akarok jutni a szen
tekhez, az élet írreálításához, Nem vallásosan akarok közel jutni
hozzájuk, ennek nem sok értelme lenne, ehhez a szív is elég, az
érzelmek, az alázat is elég. Mint ember akarok az ember elé ke-
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rülni, mint idegrendszer egy másik idegrendszerhez, - s úgy
akarok újra és újra találkozni az örökkévalóval, a lehetetlenuel,
ami jobban benne van egy-egy ilyen tanuságban, mint az érzelmek
becsukott szemű hullámzásában. Én embereket akarok látni, hő
söket, arcban hozzám hasonlókat, akik elérték, hogy Jstenhez is
hasonlók tudtak lenni, s most ugyanazzal az arccal néznek rám,
mint ott túl Istenre. Keresem és keresni fogom az örök arcokat
itten mi közöttünk, akár dómokban találom meg, üvegkoporsóban,
akár a halotti maszkjaikat látom, akár könyvek fényképeiröl néz-
hetem vonásaikat. _

Halotti maszkokat terítek az asztalra és figyelem ezeket az
örök arcokat. örök arcok? Csak ezek örök arcok? Láthatom Beet
hoven maszkját is és a Szajna Ismeretlenjének kétes boldogságú
mosolyával naponta találkozhatom. örök arcok ezek is? Megmaradó
arcok, melyek nem az örökkévalóságot idézik, hanem a minden
napot emelik föl. Tudni, hogy Beethoven is emberi arcot viselt,
ebben nincs semmi fölemelő, semmi csodálatos: hiszen Beethovent
egy magasabb hatalom választotta ki, amit tudott, azt csak ő tudta,
különb volt, mint én, vagy te, vagy mindnyájan. Arca ezt az aján
dékot tükrözi, a zsenialitást. A szentek örök arcai mást, lényegbe
vágöan, ,megragadóan mást: a szentek mi vagyunk, én, te, mind
nyájan, semmi különbbel nem jöttek a világra, semmi ajándékkal
s akárhogyan is hangzik, nem tudom elhallgatni: - nem Isten
választotta ki őket pályájukra, hanem ők magukat, sajátmagukat.
Egy Beethoven arca előtt a csodálat fog el: ez a homlok hordozta
a Kilencediket, ,az Apassionátát, az Ah Perfidót, a Fidéliót. A
szentek arca előtt gyötrő vágy fog el: miért csak ők lehettek töb
bek, miért csak őket őrizte meg lelkük akarata, ereje, hogy testük
épen köztünk maradt? Ennyi én is lehetek. Ebben az érzésben
felülmúlhatatlan édesség és gyötrelem van, - a magasabbrendű

életre képes lélek zavara és fogadkozása. S ez a fogadkozás nem
csak a keresztény emberé, a katolikusé, aki kanonizált szeuteket
ismer, az orthodoxé, akire a mult szentjei aranyalapról, merev
arccal, hegyes, fekete szakállal néznek le, - ez a fogadkozás
mindenkié, aki több szeretne lenni annál, amire sorsa, akarata,
gyengesége engedi.

Vonuljanak el sorra szemünk előtt a szentek örök arcai, úgy,
ahogy Istenre, kortársaikra és miránk néznek. Loyola Szent Ignác
halotti maszkja viaszból készült, négy-öt darabból ragasztották
össze, mintha harcos életének sebhelyei szántanák át meg át ha
lotti arcát is. Az orrának határozott, szép a vonala, a cimpái mintha
lélegzettől lebbennének meg, szemöldöke alatt a két szeme nyitva
van. Az ő szeme van egyedül nyitva, hatalmas, kemény, éles így
is a pillantása, aki szembe néz vele, nem tudja rajta tartani a
szemét: mélyen az irisze mögé néz ez a kutató, halott pillantás, 
talán mögötte rejtezett a titok. A portrék mind őrzik többé-ke
vésbbé ezt a halott, éles szemet, ritkán édesítik csak úgy el, mint
Sanches CoelIo vagy Giacomo del Conte. - Merici Szent Angéla, ft

rendalapítónö, aggkorában halt meg, édesen nyugszik halottas
maszkja, szelíd nagyanya, két szemöldöke mintha fel lenne vonva,
rejtetten mosolygós ettől a szája is. Ha van halotti maszkon égi
mosoly, Merici Szent Angéláé őriz 'valamit ebből, egy szelíd sugal
latot, mely annyira más, mint a földi mosoly a szainai ismeretlen
arcán. - Kalazanci SzentJózsef arcán békesség van, elmélyült
nyugalom. Szakálla élesen metszett, ajka keskeny, mint az önrneg-
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tagadó lelkeké. Pásztor Ő, gyerekek és :veszendő lelkek pásztora,
és hasonlít ama másik Józsefhez, az ácshoz. - Cupertinói Szent
József misztikus volt, barokk misztikus a ferencrendben, az ő arca
mutatja legmélyebben a titkot, a zárkózottságot, egy roppant láto
mások előtt megnémult lélek zordságát. Két szemöldöke éles, víz
színtes vonalat alkot, szeme alatt a táskák mintha Michelangelo
Mózesének arcáról mintázódtak volna az övére. ~ Mintha az Is
tennel való titkos találkozás ugyanezt a keménységet mintázná
minden misztikus vonásaira, Guiliani Veronika beesett szemei,
félig nyitott, a kiáltóéhoz hasonlító ajka mintha a közvetlen kitá
rulás előtt némult volna meg. Szenvedés nélküli arc ez, pedig há
rom esztendő alatt elnyerte Jézus sebeit, a szívén éppúgy, mint
kezén és lába fején. S ha közelről, nagyon figyelmesen nézi valaki,
míntha homlokán is ott lennének a töviskorona stigmái.

Három itáliai szent arca visz legközelebb a megrendüléshez.
Cortonai Szent Margit viasz halotti maszkja hegyes, összehúzott
szájú, könnyedén lehúnyt szemű arcot mutat. Tudás van ezeken a
vonásokon. s ami leginkább megrendíthet mindenkit, a bűn csap
dáinak ismerete, a bűn pokoljárásának tudása. Cortonai Szent
Margit életét vezekelve töltötte, mert fiatalságában engedett a test
csábításainak. Minden bűnért hétszer-hét vezeklés vonaglott át
szép testén, s amikor megtisztult, az erény vonásai mellé oda
festődtek a bűn ismeretének, a test pokoljárásának jelei is. Meg
maradt épen a teste is, Cortonában őrzik. összeszáradt az orra,
fekete lett szemének gödre, de ez a sötét arc nem riasztó: mintha
nemcsak a réz-glória világítana fölötte, hanem szentsége is testi
fényt sugározna. Egy ágostai apáca, montefalcói Klára diadémos
arca figyelmeztetőn állítja meg azt, aki szemlét tart az örök arcok
előtt: hatszáz esztendeje őrzöm a szebb élet tanuságát, kövess te
is. Élő arc ez, alvó, rettenet nélküli arc, ha felkelne párnájáról és
kilépne üvegkoporsójából, kisebb csoda lenne, míntha egy alvó
ébredne föl. Corsini Adnrás püspök épen maradt arcától először

visszadöbben a látogató: micsoda pusztítást végez a kérlelhetetlen
halál még a szenteken is. Fényes, barnás, fekete arca, félig nyitott
szája, előtetsző fogai az elmúlásról beszélnek első pillanatban és a
látogató szédülve csukja be a könyv lapjait vagy szédelegve for
dul el a firenzei Santa Maria del Carmine oltára elől. S ekkor ve
tül a múmiás halott arcra, mintha onnan szállna föl, a valóságos
arc: az előtetsző fogak és áhítat érzésében fénylenek, behullott
szemei befelé néznek, a titok felé, és a különös tartású múmía
vonások eksztatikusan fordulnak az ég felé, az Isten felé.

Egy sereg örök arc vonult el most előttem, égi szépségben az
egyik, megrettentő különösségben a másik, - és nem tudok mást
érezni, mint akkor régen, Szent Fortunátusz viasszal bevont arca
előtt: az én világom a tengernek egyik partján van, s ezen a parton
állunk mi valamennyien élők és bűnösök, vágyódók és halálra
készültek, - a másik part örök part, szentek néznek át, némelyik
eltakarja az arcát, másik úgy mutatja, ahogy a szem oltárok fölött
találkozik velük, vagy ahogy a kéz halotti maszkokon tapinthatja
ki vonásaikat. Nem tudok szabadulni gyerekkorom vágyódásától:
nézni őket, újra és újra, elmélyülten a borzongásban, a döbbenet
ben is. Onna néznek felém, ahová nekem éppúgy mennem kellene,
mínt ahogy ők mentek. Most érzem csak, milyen gyenge vagyok.
Ember vagyok csak? Nem mentség ez, emberek voltak ők is, ma
~am láttam bennük az embert, magamat. Egyszer el kellene in-
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dulní az Ő útjukon, az ölépteikkel, - s csak halkan kérdezem,
önmagamt61: lesz-e hozzá erőm, tudni fogom-e a legnehezebbet,
két világban élni, két parton egyszerre, - itt, ahol állok, és ott,
ahonnan a hívás egyformán erősen ér felém?

Thurzó Gábor

HUNYADI ISTVÁN:

A KARANCSI PÁSZTOR
A fák meghajolva mélyen, álmodtak a meredélyen.
Szállt az újév hófehéren s a Karáncson lepihent.
Arcát nem láthatta boldog, mert előtte köd gomolygott;
Indultam hát a Karanesra, szembenézni veJe fent.

A viskók, veszély-nyűgözte nyájnép, kuporodtak Össze.
Három varjú szállt körözve és karácsolt élesen.
Mentem: végzetem kíszabta nézni csíllag-távolakba,
soha elhagyott utamra s járni mélység-éleken,

A harangszó elveszett, el, csak az erdő int neszekkel.
halk, tanácaló üzenettel: fordulj vissza, míg lehet!
És a visszhang: fordulj vissza! Nyomaid a hó felissza...
- Csak előre! szólt egy tiszta hang, ne Iéltsd a lelkedet!

De a köd lasszót dobott rám s a vihar, kutatva bordám,
hóval csapkodott gorombán: álltam és haladtam én.
Háborogj, szelid leszel te, zord kísérőm, balszerencse:
Majd bekémlek műhelyedbe a Karanosnak tetején.

Mint az eszelősök, foggal tört rám és Iagyos marokkal.
Havat örvénylő gyilokkal vívta maradék erőm.

Szólt a vádló: - Ütrakeltél, hogy Titokból űszkűt csenjél
s bekerített a hideg tél, elpusztulsz a hómezőn!

Suttogtam: mért szegezel te, szárnyas vágyakat szívembe,
Sors, ha cél előtt tepersz le, zár adon nem jutok át?
Reszket a láng tűzhelyemben: három élet virraszt engem
s itt a hóban, hogy temessen, három varjú kárt kiált.

Lestem dúlva, tébolyultan, ösztönöm tán útra bukkan.
Egy gyökér szánt és lehulltam: Emberek segítsetek!
Hült tagokkal, forró lázban, a halállal perbeszálltam...
Pásztor tűnt fel hósubában, jött közelebb, közelebb...

- Vándor, aki itt elestél, hogy a tervekbe belessél.
jól tudom, engem kerestél, de ez út halálba hág! 
Haja omló, dús arany volt, két szeme tiszta mennybolt
Felhők bókolták s a fák ...
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