
egyenest ellenkezőt tettem volna, ha magarn vettem volna kezembe a
dolgokat, és erőltettem volna a kiadást."

És Isten elfogadta áldozatát. Az égi é" a földi szépség énekese marad
hatott - de nyomtatásban egyetlen verse sem jelent meg haláláig. Művész
lehetett - mégis teljesen lemondhatott egyéniségérőlés akaratáról. Földi
sikerhez nemigen jutott lelkipásztori rnűködése során ·sem. Prédíkációi
nem tetszettek a híveknek. Szélesen áradó nyelve nemegyszer untatta,
érzékletes képeinek,hasonlataina:k: groteszksége pedig meghökkentette
hallgatóit. Sziporkázóan eredeti, képekkel, nyelvi ötletekkel gazdag stí
lusátcsak a vers szigorú formája tudta művészetté ötvözni. Művészete

pedig teljesen visszhang nélkül maradt a maga korában, amely más iro
dalmi eszmények és stílusok után igazodott.

A keresztutat végigjárni emberfölöttien nehéz - még ha a magunk
választotta keresztet visszük is rajta, Hopkíns is meg-megingott kereszt
jének súlya alartt: a sikertelenség, megnemértés, testi-lelki gyöngesége,
elégtelenségének kínzó tudata nemegyszer elviselhetetlen gyötrelemkénf
nehezedett rá utolsó éveiben. De végül míndíg fölemelte szilárd hite ab
ban, hogy rendeltetést tölt be Isten elgondolásában. Jellemző erre a
halála előtti évben írt utolsó nagy verse, amelyben önmaga pusztulását
és feltámadását festi elénk hatalmas vízióban: .

. .. Elég! harsona zeng föl:
Feltámadás·! El, fojtó évek, fuldoklása a szorongó szívnek!

Jeltúz, örök sugár fénylik
Feléd, foszló hajóm. Hitvány hús, halálnak kivetett
Hulladék, ha benne féreg ás; földi futótűzből pÖTnye, semmi más:

Szemvilla1UÚl, trombitaharsanás -
Es az vagyok már, ami Krisztus, mert ci is az volt, ami én vagyok,
S e Senki János, rossz cserép, szegény szilánk mint örök gyémánt

ragyog,
Örök gyémánt ragyog.

tIete ~ így láthatta halálos ágyán, 45 éves korában - hamu és
perrrye volt. Ez a hamu azonban örök gyémántot érlelt. Halálával a pernye
elszállt, Ami megmaradt, Lsten örök gyémántja volt. Utolsó perceiben ezt
suttogta: ,,01y:an boldog vagyok, olyan boldog, olyan boldog ..."
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Kezdettől itt egymással szembefordul
a színpad és tér, két vitatkozó;
itt igy ellenkezik találkozásuk,
tekintetük bár össze'tartozó.

A mondhatatlan készül vallomásra,
sosem tanult szerepeket idéz,
s a meg nem érthető szerepre áhít;
egyűtt játszik majd néző és színész.

A párbeszédek gyors ellenkezése
az omló függönyök mögött feszül,
s a játék életté elevenülve,
sorsunkat hozza érintetlenül.

A néző és színész egymásért retteg:
ki érti meg a tettel' Alkotót ?
Szerepkönyvük pecsétje szertapattan;
a Rendező kongatva jelt adott . . .
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