
az egyik ilyen csonttartóból egy L Agrippa uralkodásának hatodik évé
ből való pénz is előkerült, amelynek 42-43-ban kellett készülnie.

Az Olajfák hegyén kiástak egy csonttartót, amely szintén az első szá
zadból való. Ez a felírás van rajta: "Juda, prozelita Tirusból". Ezenkívül
rá van rajzolva a konstantinusi Krisztus-monogram. Eddig mindig azt
hitték, hogy ez későbbi eredetű, de ennek alapján azt kell tartani, hogy
már az első keresztény gyülekezetek tagjai használták.

*
Mindezeknek a kérdéseknek ma már katolikus részről is hatalmas

irodalmuk van. Csupán az önálló' kiadványok címei oldalakat töltenének
be. Amit érzékeltetni akartam: hogy a szentírást valóban hitünk erőssé

gének fogadhatjuk el.

-
GÁT ISTVÁN VERSEI

Ú NAP, SZENT ÉGI ÉKSZER!

A Szél: üvöltő dervis,
meghibbant késelő,

izom, csont és velő

haláltáncot ráng, mert hisz
az őrületbe elvisz
és bomlik az ideg
ha felzúg a hideg
Szél: az üvöltő dervis.

A Fagy: kegyetlen zsarnok,
letör, torkon ragad,
megbénít ja agyad
s már nem lehet akarnod
ha fognak éles karmok
s dermeszti hirtelen
szived a szívtelen
Fagy: a kegyetlen zsarnok.

A Hó: billiónyi lepke
s hogy tiszta égi jó
csupán illúzíó:
a Föld halotti leple
s a holdfény sug felette
kísértetes mesét
míg eltűnik a szép
Hó: a billíónyi lepke

A Köd: a lég polypja,
körülfon, rádtapad,
elrejtenéd magad
de ablakod kinyitja
s ha van szivednek títka:
kiszívja álnokul
undor, míg rád borul
a Köd: a lég polypja.

A Sár: sötét kelepce,
alattomos hiuz,
bemocskol, földre húz,
utánad csúszik messze
s nincs mód, hogy eleressze
kit egyszer meglepett
az utált, megvetett.
Sár: a sötét kelepce.

A Por: [acér csavargó,
otthonos mindenütt,
tolvajként rajtad üt,
szurkál, csíp, míg kavargó
vihart ver. '. ne zavard, ó
hiszen csak arra int:
te sem leszel más, mint
Por: a [acér csavargó.

o Nap! szent égi ékszer!
ó áldott fény, meleg!
a vágy, hogy csak veled
legyek, szívemben fészkel
s nem hivhatlak elégszer
hogy jőjj, világíts át
s ne lássak éjszakát,
Nap: ó szent égi ékszer!
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KERESTELEK ...

Kerestelek időben. térben
és mindenütt, hová elértem,
hogy hódolón meghajtsam térdem
Előtted

s hol csillagok szemiik kinyit ják:
a Jl,1indenségen vágyam vitt át,
mibe Létednek örök titkát
beszőtted.

Nem féltem, hol mindenki retten:
felhők felett, sötét vizekben
halálos kinokban lihegtem
Miattad.
és láttalak alkotni, Szépség,
viharban. hol villám vág és tép
s hol a Gonosznak büntetését
kiadtad.

. .. De megrs a sziván'ány-íven
tudattad: ki keres Feliden
az megtalál ... mert emberszívben
a házad
s időben-térben, földön-égen
kedves Neked egyetlen érdem:
ha bíínbánón keres fel térden
alázat.

NOSZTALGIA

Elhagytad, amikor szívedben
kivirágzott a szerelem.
Hitted, hogy Nélküle még szebben
pereg életed idelenn.

Es jö'fek is tündéri órák
s vár még több vigasság, orom.
mi/;;özben csendben hull a hó rád
s meghal a perc a gyönyörön . . .

ÉRDEMTELENNEK AJANDÉKUL ...

Arcom senkit meg ne ri asszon,
sebeimet fel nem panaszlom.

Mari'djon minden rejtve mélyen
mi gyötri nappalom s az éjem.

Kit rumatc és derűsnek mond más:
jól tudja, mi a szívs:wrongás.

De test fájdalma semmivé lesz
a lcinhoz, mit a lelkem érez,

tnelueii naponta átrezzen s ég
az emberi embertelenség.

Napfényre vágyam és örömre
s a perc virágát sem töröm Ie,

mint akinek már nem való más,
csak mirrha, üröm és csalódás.

De kínjaim fel nem panaszlom,
arcom senkit meg ne riasszon.

De benned fészkel, érzed, sejted
s a forrásokig ás kuuit,
mig felbuzog az elfelejtett,
elködösitett bűntudat.

Nem lehet Nélkiile meglenned,
lenyűgöz, óriás messzi bérc ...
Hiitlenséqed felsóhajt benned
s tudod, hogy hozzá visszatérsz.

A jó s a rossz keze közül jön.
hogy ember sirjon és örüljö;l.

Túl a ködön lze): égre nézek,
inérqes rírágról szedtem rnézet.

Kífogtam az összhangot. csendet,
mely zűrzavarból is kicsenget t.

A csillagokból s a kiégett
Nszálból oloastani a szepet.

Szanakbot szentélyt épitettem
az együtt dobbanó szivekben.

S a búcsúzáskor ez niqasszou.
Sebeimet fel nem panaszlom.

De mindazt, mely Ellened lázadt,
tegye most :!ópá az alázat.

Ó adj. ha részeire szettiull,
érdemtelennek ajándékul,

kit jóságod keze megtépett:
beteg fiadnak békességet ...
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