
tolikus hívő is megtévedhet, mikor túlmegy a szükséges mértéken és úgy
mérlegel, mintha az isteni törvénytől függetlenül cselekedhetne. Pedig ar:
isteni törvény ami számunkra minden körülmények közt irányadó, nem
lehet tehát félretenni nagyobb kényelem kedvéért, vagy azért például,
hogy házasságunkat fölbonthassuk és újabb házasságot köthessünk. Er
kölcsi cselekedeteink elbírálásában mindig a tárgyi elvek az elsők. mert
egyetemesek és minden esetre állnak. Csak ahol ezek nem elegendők, to
vábbá egyéni esetekben, különősen hivatás kérdésében, végül a taná
csolt jó körül lehet és, néha kell is a tárgyi elveken túl az alanyi elvhez
nyúlni.
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ÉVA

1.

Esteledett. Karcsú fuvalmak énekeltek,
mint aszirének. .
De lassan-lassan egyre kevesebb lett
és egyre elhalóbb az ének,
s később már csak saját emlékeként derengett
s már nem dalolt, de fénylett.

Még egy-egy piros vonulat, néma fuvola-dallam
lebegett tova lágyan,
s oboa-liiák, hegedű-kékek halkan
szálltak-enyésztek az alkonyat áradatában,
s végül egy sárga gyúlt: klarinét! lobogott a magasban,
c.::tán kilobbant a homályban.

Az égen már kecses kométák kergetődztek,

mint vízben a halak.
Még fönt ült a hegyen, tűnődve nézte őket,

dr nem sugárzott már a Nap.
A tavak le-lehunyták szemüket, a világ nagy lápjai gőzölögtek,

s már holdat álmodott a folyókon a hab.

Ádám a Kertben állt. Megvárta, míg a sok szelíd vad
fészkére tért,
aztán karját emelve Elohimnak
hálát adott az életért.
"Aldott légy; terved megfogant: a létben míndenütt tökélyre nyílt; csak
én vagyok - mondta - kiben elvetélt.

Elnézem páros pacsirtáidat: milyen boldogok a pacsirtasúgban !
Örömük szüntelen kicsordul ajkukon.
S ujjongva hemperegnek nagy hüllőid a sárban;
míg én, az Ember, meddőn ringatom
homlokom csillagát sóvárgó éjszakámban,
me rt nincs lény, akivel lényem megoszthatom.

Szarvasaidnak búgó boldogság minden este:
nekem létem nemléte. Rejts el, álom!
Fekszem a melegárnyú fák alatt dideregve
.s magamra húzom a magányom.
Miért nem tiprod el teljességemet, mielőtt szégyent hoz nevedre
csorbíthatatlan csonkaságom l"

il'
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2.

Igy szólt és elaludt egy tölgy alatt. Az Úr
ott állt a lomb között, de láthatatlanul,
s figyelte, hogy bolyong az ember, álma kéken
párálló sejtjei iszapos dzsungelében.

Egy sóhaj, egy lepel - de nem volt még alak 
suhant a fák fölött, siklott a lomb alatt:
lélek, mely még ezer forma között remeg bár,
léttelen létező, mégis egyetlenegy már;

s létét kereste: egy ajak villant, odább
egy zöld szempár tüzelt egy páfránybokron át,
sugárzó kebleket virágzott egy sudár fa,
s egy hűvös váll merült a hold arany tavába.

Csobbant és elsímult a víz. Adám pedíg,
mint a tigris, míkor zsákmányra éhezik,
míg teste csöndesen pihent az éjszakában,
nyüszítve kóborolt bozótos önmagában.

3.

S az Úr látta, amint (I. hömpölygő erek
partján a sejtek ős erdeje megremeg,
és cuppan az iszap, s lépte nyomán a vadnak
kerek kis pocsolyák forrásai fakadnak;

s a Tigris hol a fák alatt osonva, hol
holdfényben, a talajt szimatolva lohol,
majd éhe iszonyú kínjában föZüvöltve
megtorpan, lerogyik és belemar a földbe.

"lm az ember! övé vi.lágom és nyaram
s egemnek kincse mind, mégis boldogtalan" 
szólt csöndesen az Úr, s ahogy figyelte Adám
arcát, cgyszerre elszomorodott a láttán.

Mert reggel még derűs, ifjú és sirna volt,
de most, hogy rásiitott. a lombon át a hold,
elgyötörtnek hatott, s szája körül az árkok
néma mélyeiből egy nagy Hiány kiáltott.

Megértette az Úr. Lehajolt. a szivet
kereste; tenyerét rányomta és kivett
egy bordát. - Szomjasan sírt Adám álma: "Lennék!"
"Hát legyen" - szólt az Úr.

Es Éoa. lett a nemlét.
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űlt az út szélén az Úr és jeleket rajzolt a porba.
Es jött a Vámos és megáUt előtte és sorolta,
hogy milyen sokat vétkezett, mennyit csalt a pénzváltó asztaloknál,
"Jaj nekem - jajgatott - alábbvaló vagyok a legeslegaláva.lóbbnál!"
Az Úr föl se nézett a porból, árnyékából is látta, hogy ki az.
"Menj - mondta - és többé ne tedd, S az vessen rád követ, ki szent-igaz."

Es ült az útfélen tovább és jeleket rajzolt az 'Út porába.
Jött a Lator, fejét nyakába húzta és gyanakodva lesett néha hátra,
majd látva, hogy a poroszlók mind elmaradtak, megáUt az Úr előtt s zihálva"

szólt:
"En vagyok a gonosztevő" gonosztevője, aki betört, útonálIt és rabolt!"
Az Úr föl se nézett a porból, árnyékából is látta, hogy ki áll ott.
"Menj békén, s az törjön pálcát fölötted, ki felebarátjának sosem ártott."

Es ült tovább az út felén, rajzolgatta a jeleket.
Es tébolyogva jött a Bölcs és homlokát fogdosta, mint a részegek.
Megállt az Úr előtt s motyogva szólt: "Számftásaim tévesek;
hidat terveztem. s a hid leszakadt, házat terveztem, s a ház összedőlt.
Nálam szánandóbb nyomorultat nem hordott még a föld."
Az Úr föl se nézett a porból, árnyékán látta, hogy a Bölcs remeg.
"Menj békén - mondta - s az itéljen el, aki még sosem tévedett."

Es ült az útfélen tovább és jeleket rajzolgatott.
Jött a Hamis Tanú, festett szakállát marcangolta, jajgatott:
"A halottak nem alhatnak a föld alatt, s én a földön nem alhatok!"
Az Úr föl se nézett a porból, az árnyékot szemléMe és tűnődve rajzolt.
"Menj és többé ne tedd, és az kövezzen meg, ki mindig igazat szólt."

Es ült tovább az út felén és rajzolgatta jeleit a porba.
Es jött a Bűnös Asszony, kibontott haját tépdeste sikoltva.
"M~ltó vagyok a gyehenna tüzére, megérdemlem, hogy undorodva köpjenek le""
mert meggyaláztam testemet, mert bujálkodtam bordélyokban hemperegve !
Jaj, nem is asszony vagyok én, csak vinnyogó szuka, utolsó cafat, rongy

cemende I"
Az Úr még csak föl se tekintett, úgy hallgatta, a Szajha Asszony mit beszél.
"Menj békén - szólt - s az vessen rád követ, ki egészen [ebér:"

Es ült tovább az út felén s rajzolgatott, kezében egy darabka ág.
Es akkor jött, aki szentül igaznak s feddhetetlennek tartotta magát.
Megállt az Úr előtt és leszott hozzá a magasból:
"Elbeszélgetnék egy kicsit veled, ha nem haragszol.
Utálom ezt a csürhe népet, a Vámost, aki csal, a Latrot, aki betör és rabol,
a Bölcset, aki oktalannak bizonyult, meg a Hamis Tanút, ki ahogy szél fúj,

úgy hajol,
s ezt a világ-szégyene Szajhát, ki mindenkivel összeáll, ha pár garasa van.
Pfúj, csőcselék! De ami engem illet, én tisztán tartottam magam.
Okosan jártam, lábam elé néztem: nem is gázoltam sárba, szennybe, űrűlékbe.

Tiszta maradtam: annyi folt sincs a ruhámon, mint akisújjad körme-feketéje.
Méltó vagyok rá, láthatod, hogy barátod legyek és leüljek melléd pihenni, ha

adsz magad mellett egy kis helyet."
- Az Úr szétroppantotta ujja közt a kis darab fát és fölnézett az út porából.
"Pusztulj ! - mondta. - Langyos vagy. Kiköplek a számból."
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