
fölötti joghatóságra utal. Hiszen kötelezni, valamire rászorítani csak úgy
lehet öket, ha a római püspök összehívhat és vezethet általános nyugati
zsinatokat, beleszólhat a püspökválasztásokba. 'bíráskodhat viták esetén,
és esetleg mindezeken túlmenően még egyenes parancsokat is adhat. Az
így értelmezett "kötés" tehát részben is, egészében is feltételezi a pátri
árkai joghatóságot, amely Nazianzoszi Szent Gergely szavai szerínt a Nap
nyugat egészére terjed ki.

A görögöknél még a IX. század folyamán is változatlanul életben
találjuk ezt a Szerit Gergely-kifejezte nézetet. Jellemző ugyanis, hogy
Szent Cirill és Metód - jóllehet a pápa hatalmas ellenfelének, Fótiosz
konstantinápolyi pátriárkának voltak személyes [óbarátai - magától ér
tődő természetességgel ismerték el maguk fölött a pápa pátriárkai jog
hatóságát, amikor a Balaton és a Nyitra vidéki morva fejedelemségekben
működtek. így állt elő az a furcsa helyzet, hogy a két jövevény görög
a pápához hűségesebbnek bizonyult, mint például ,a salzburgi érsele

Attekintve tehát mindama kérdéseket, amelyek Nazianzoszi Szent
Gergely idézett soraival kapcsolatban szóba jöttek, meg kell állapítanunk,
hogy szeritünk nyilatkozata nemcsak nagy elvi jelentőségű tanúságtétel
és nemcsak saját kora viszonyainak jellegzetes dokumentuma, hanem ér
tékes segítséget ád a századokkal későbbi történelem adottságainak meg-
értéséhez is. . .

•

G. M. HOPKINS VERSElBŐL

NONDUM "Bizonnyal elrejtezett Isten vagy."
(Iz. 45, 15.)

Isten. Feléd száll föl imán/c,
De nem küld választ rá eged.
A reszkető bűnös imád:
Nincs megbocsát6 üzenet.
Szónk úttalan pusztába vész,
Himnuszunk vak csöndbe enyész.

Látjuk a föld' ékes szinét 
Nem a kezet: csak az írást.
ares csarnok az éji ég,
Ölén kigyúl ezer világ,
De küszöbön, tűzhely körül
Nincs gazda - ég, s rémít az űr.

Sejtésünkkel, Fölség, talány,
Magunk módján öltözteWnk.
Ah,ány képzelet, annyi árny,
Melyet helyedbe ültetünk.
Ajándékunk hogy vigyük el?
Sarutlan lábunk merre lel?

EJs még töretlen csend borong
Futó század, e6n felett,
Mint káosz-vert hullámokon
Egykor a Lélek lebegett.
(Majd jött a Nap: telet, tavaszt,
S halálból lét-csírát fakaszt.)
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S még magas kilátónk körül
Tátong végetlen szakadék,
Örvény hív örvényt, s ránk kövül
Az éj szeme, pokolsötét,
Ha lelkünk kutatón tekínt
Beléd. szörnyű lét-labiTÍnt.

S Te hallgatsz, míg annyí zavart
Nézet csatáz világoílon,
Bontott zászlókkal áll a harc,
Hév izzik, vérzik szánalom,
Igazságon könny gyöngyözött,
Sóhaja nyög száz nyU között.

Kezem ajkamra [ektetem,
Elfojtom könnyem és jajom.
Járom BÍrszegte életem,
Szálló harang int - hallgatom:
A néma napból bongja át
Némább halál sötét szavát.

0, míg, túl érzékeimen,
Látnom adod szíved, kiJzel,
Intd pálcájú türelem
Oszlasson kételyt, könnyet el.
Fogd meg kezem, mínt gyermekét,
S nem ijeszt többé a sötét.

Szólj! füleld szívembe súgj
Egy szót csak - ijedt kisfiát
Anya csititja lágyan 'Úgy.
Mig visszalopja mosolyát -
S várok, hogy lássam arcodat,
Míg az örök hajnal hasad.

HAZ A FÉLÚTON

Megláttalak a hegyen, Szeretet,
S kerqetlek, míg nem nyugszik le a nap.
Nézd, mászom én csak, míg szárnyad lebeg,
Szeretet, este van. s te messze vagy;
Hull a sötét rám - fönn lángolsz te, fény;
Ha Szeretet 1'agy, mért nem jössz felém ?

Egyiptomi nádszálam összetört,
Két szál szőlővesszőm van: feszület.
Meg is éheztem. Amíkor lejött,
- Mondják - alig evett a Szeretet;
De éhen hogy érhetném utol én ? 
Béke int, s étel négy útnak közén.

Halld, Szeretet: tied már mindenem,
De az szerethet. csak, ki látva lát;
Kell, hogy utólérjelek idelenn,
Hogy egyszer megkapjalak odaát. 
Kérted: legyen. Lépj be: nézd, e falak:
Veled van itt kenyér színe alatt.
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APARVIADAL

Nem, nem kell vánnyadt vígasz, nyögő gyászünnepek,
Nem tépem el az embervolt végső fonalát,
Nem sírom összetörten: N e m m e g y t o v á b b. - Tovább:
Remélní, hajnalt hívní, l e n n i nemlét helyett.
De jaj, Te iszonyú, rám miért hengergeted
Világvég-lábad szirtjét ? csontom mért fúrod dt
Emésztő éjfél-szemmel? rostája hova ráz
Vad viharodnak ? Futnék, bújnék - előled nem lehet!

Mért? - SzétziláIni pelyvám, hogy vissza tiszta szem
Maradjon. S hogy megcsókoltam pálcáját (kezét !),
Szívem, lám, új erőtől duzzad, tapsol, nevet.
Kit éltet? a mennyei Hőst, kinek lába legázol. karja földre vet?
Magam, s csatám? Kit? mindakettőt ? Ú most-derengő sötét éj, sötét
Én: nyomorult, én (Istenem 1) veled harcolt<lm, én Istenem.

OLOM-VISSZHANG, ARANY-VISSZHANG

(Lányok éneke 'a Szent Winefred-kútból)

Az Úlom-visszhang:

Hogy tartanád meg? - volna taldn;' van, vallod, valahol szalag, szál, szár, hogy
fűzné, húzná; zár; vár, hogy védné; tár, hogy tartaná

Vissza a szépet, szép, tartós épet ... hogy ne romoIna ?
Volna erő, hogy mind a barázdát, homlokod borítót
Felboronálná? hogy elbdnna a halálhír-hozókkal, halk hírhozókkal, a

szürkülettel járó orozéklail ?
Sehol sincs, nincsen, nincs semmi, nincsen;
Sem te sokáig nem maradsz, mint ma, mondottan erősnek;

Tégy hát, mint tehetsz még; mit tehetnél, tedd meg,
Mert elmédben kél már tenmagaában kétség:
Készülj hát, mivel nincsen mit tenned semmi, amivel
Feltartóztathatnád
A 't'énséget s a vének dérverését,
Ráncos, megbarázdált arcát, rokkanását. holtig hal6dását, hantot, férget,

fáradt botorkálását az elmúlásnak 
Készülj hát kétséare, mely elveszit végre.
Ne várj hát, níncsen, nincs, ne kérj, nincsen:
Készülj a végre, véged, jaj véged,
Vége, t'ége, vége, vége.

Az Arany-visszhang:

Béke!
Végre megvan; lám, meglett; (Elég már!)
Más világ bár az, hol nem nap - belátta.
Égő láng - égi nap sugara bejárta
NappaIra derül fel más föld, mely nem dereng földi déltbábban;
Lám van, mégis megvan, amit vártam,
Meglett. Mert van már védelmem. váram, hol tarthatom tárban
Mind, mi oly ékes, értékes, édes; s mégis mely véges világ - jószága; szálló

por, pára múló varázsa -
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Veszed és veszted is, mert végül esendő;

esik, mert veszendő; vesztével rettentő;

bárha romlásában is kívánt, kelendő.
Lengő fátyolkendő födte mosolygása, hajnal-vírulása,
Virága a szépnek, szépség íllat-csöppje - többé illó ködbe
Nem illanhat; kötve kötelékkel; égi
Igazság igézi ifjú valójához: nem hullhat, nem múlhat, folyvást ifjulást hoz!
Jőjj hát, jár előtted vígasság vívője, szűzek szépítője, szépek kísérője, szem

fürdik látásán, lágy fürt szebbül tőle;

Léptem szél járása, szarvas vígadása, fürtöm fűzág mása, szűzesség szállása,
szemmel kísért éke, szereleni szemfénye, reménye 

Kényes vágyad vesd el, fürtös ágad mesd el, fúdd leheleteddel,
Mint röpülő polyvát, sóhaj szárnyán víssza;
Szálló sóhajt vísz ma., lélek szentelt szépe, már jókor elébe;
Míg halál nem nógat, add nékí adódat !
Tedd le mínd szépséqed, mit kaptál, épséget Istennek kezébe;

Ű a szépek: szépe, szép forrása s vége.
Vedd észbe; hajszál sem, szem parány pillája sem megy veszendőbe;

Hajad minden szála számon van előtte.

Lásd, mit csak híntettünk marokszám, a magból, földbe hullott abból,
S vetése serketleti, hajtott, nevelkedett - szélben ring rengeteg - amíg mi

aludtunk; hajnal virradásra
Hajladozik szára, százszor bő kalásza. kaszát vár - míg minket á,lom

szenderített.
Szólj hát, miél"t lépnénk gondtól súlyosodva, sírástól megrogyva, roskadt

kesergően? Vergődnünk őrlőben. őrködnünk gondtölten, tartogatnunk.
várnunk mért kellene, s járnunk félelemtől ölten?

Hbz bc'jlcsen c;o.:n, hogy mit szó,lig mi szétsz6rndnk, mM I?T6:> vá.T tt;;'I't1G;
Erősebb várban tartatik meg már minden er5nknéZ;
Er6s várta, véduár, vfvás-be-nem-vetts, 6rkl1dtk felette;

(mi feladtuk volna) fc.lával fedezve
Immár jól tartja. Mondd hát, hol tartja? Hol a takargatott, a megtartatott 
Amott. - Mily messze magasság! Látván látjuk mostmár. -

Amott, várj, amott, amott,
Amott.

Deák Lőrinc fordításai

TARKA SZÉPSÉG

Aldjuk Istent mindenért, ami tarka.
Az égért, amely foltos, mint a tehenek;

Pisztrángok hátán a rózsaszínű pikkelyért;
A pinty szárnyát, az izzó gesztenyét lobbantsuk ma dalba!

Mind a karámot. az ugart, a szántót, a folt-hátán-folt földeket,
S a rendet is, amit üzemében a gondos ész kimért.

Ami játékos és egyéni. furcsán, t~továzón,
Ami csak foltos, ingatag; méz, ecet,

Fény, árny, erő és lomhaság vitázó szédületét:
O nemzi újra mind. ki szép, túl minden változáson 

Dicsérjétek őt.

T6tfalusy István fordítása

-

580


