
az örökkévalóságban élt, a modern ember felfedezte az időt, mint pozitiv érté
ket.: A modern kereszténység, főleg a francia katolicizmus - elismeri ezt az
értéket, bár fígyelmeztetí az embert, hogy végcélja történelemfölötti. A francia
katolicizmus erős historizmusa a legmélyebb spiritualizmussal párosul, forra
dalmisága evangéliumi forrásokból táplálkozik és a legkatolikusabb misztériu
mok - a Megtestesülés, Megváltás, Szentek Egyessége - átéléséből fakad.
Kétségkivül van benne erős érzék a történelmi realitás iránt, ami az ateista
humanizmussal közös vonás, nagy valóságérzékkel analizáljaa történelmi
adottságokat és rokonszenvez a történelemáramlateival. de ez, !Vint már mon
dottuk, részben az eredményes apostolkodás egyik előfeltétele és a keresztény
felebaráti szeretetből folyik, részben a katolikus spirituális élmény mélységére
és őszinteségre mutat, amely arra készteti az embert, hogy vallásos eszményét
az időben is megvalósitsa. A francia katolikusok nem azért dolgoznak olyan
eredményességgel evilági sikon, mert megalkusznak és magukba olvasztanak
mindenféle gyanús modernséget, hanem mert átélik a Megtestesülés titkát.
Számukra a természetfölötti is csak akkor hiteles, ha testet tud ölteni. Ezt a
realizmust kell megtanulni tőlük.

MADÁR-APOKALIPSZIS

... Az égen háromszoros rianással
szakadtak szét n felhőtorlaszok

és megjelent a várvavárt madárrej.
Északra húztak.

Elől egy véghetetlen fecskehad,
sűrűnsötétlő fekete vonat;
a távoli hegylánc mögé vonult nap
meg-megszikráztatá kard szárnyukat.
Felhő-útvesztőben visongva
kerest·ék az idvezítő utat.

Aztán jöttek magános vándorok,
hátunk mögül, a Föld görbületéből

köpdöste őket valami torok.
A holló kurrogatva hivta párját,
a héja gyűlölködve vijjogott,
a gyöngybagoly lomhán kapdosta szárnyát,
röptében is friss vérről álmodott.

Egy kócsag is jött árván és kevélyen,
haptákban úszva a vörhenyes égen.

Végül vad recsegésset-ropogással
megjelent az első saskeselyű,

karmai közt roppant útipogácsa.
holt-eleven terű.

Oles szárnya az eget úgy hadarta,
hogy megrendűlt köröskörűl a lég,
s minden bombázónál borzalmasabban
közeledett felénk.
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Akkor meghűlt bennem a lélek,
tudtam; hogy sorsom betelik,
mert eljött már a Végítélet
s pusztulni kell mindennek itt.

Repültem volna Ganymedként,
mint bárány kondor karma közt,
s mégis ott vártuk meg az estét,
mely ránk új rémekkel köszönt,

Nagy csillag lobbant az ég közepében
s néhány looping the loop után
osztódott, majd ölelkezésbe kezdett
önvérivel, Illint Lóth és Lóth-leárry.

- Az égi szerelern vad ütemétől, '
nem érzitek, hogy reng, liheg a tér?
Ez már nekem is sok, mondotta Sőtér,

megőrülök, az arcom csupa vér!

Ezek volnának hát a Jelenések?
- tünődtem s néztem a hősi vigyort,
melyet Grandpierre Emil hevenyészett,
,s mely tán örökre az arcára forrt.

S üzekedő csillagok sugarában
tovább húztak nem·láthatÓhadak
és én kétségbeesve álldogáltam
az Itélettől vemhes ég alatt.

Mi voltam én? Mik vagytok? Mi az ember?
gyötört a vak számtani művelet,

s a Végtelen elé az életemmel
tettem vádló, konok mínusz-jelet.

J ékelv Zoltán


