
Te látod nyomorom,
Te hallod sírásom,
Tanúja vagy, mikor
Könnybe borult arcom
A porba leásom ...

KUNSZE1j.Y GYULA

AZ "ISTEN FELÉ" KÖLTŐJE I

Endrődi Sándor, a századforduló ünnepelt költője, százhúsz éve született 
1850-ben, és ötven éve halt meg, 1920. november 7-én. És nemsokára 70-ik évfor
dulója lesz annak, hogy - 1901-ben - megjelent a mi szempontunkból legjelen
tősebb verseskötete: az Isten felé. S valamennyi kerek számú évforduló közül ta
lán ez utóbbi a legfontosabb. Hiszen egy költő nemegyszer éppen akkor ér el köl
tészete csúcspontjára, akkor alkot igazán maradandót és el-nem-múlót, míkor ki
tárul a lelke "Isten felé" ... Endrődi Sándor költészete és verseinek irodalomtör
téneti sorsa szépen példázza ezt a tételt. Forró szerelmí dalai már régen kihűltek,

a maga korában nagyon is népszerű kuruc-dalaínak varázsa a politikai-történelmi
változások során elgyengült, elhalványult, de vallásos versei - ha időközben meg
is feledkeztünk róluk - felidézve a feledés homályából, ma is egészen közvetle
nül, bensőségesen hatnak, és tiszta ragyogásukat legfeljebb a kissé avultas forma
patinája tompítja. Nem A czelli búcsú-szerű műlegendák érzelgős, divatjamúlt ro
mantákájára gondolunk, nem is az úgynevezett "bölcseimi ódák" kissé már ko
pott pátoszára, hanem azokra a kisebb dalszerű versekre, amelyekben az egyéni
vallásos érzés egyszeru közvetlenséggel, megkapó és máig is ható bensőséggel nyi
latkozik meg.

Endrődi Sándor katolikus volt, szerzetesi iskolák nevelték, vallásos költésze
tének még sincs hangsúlyozottan katolíkus jellege. De ez korántsem a katolikum
hiánya. A költő - korát megelőzve - szándékosan kerülte a felekezeti színezetet,
mégpedig jó szándékú, nemes indokból. Erre utal könyvének bevezetésében: "Nem
szelgáltam felekezeti célokat, csak az örök emberi érzés lebegett előttem, mely
inkább keresi az igazságot az egymás-szeretés nemes gondolatában, mint a rom
boló, sötét gyűlölködésben..." Viszont az "örök emberi érzés" semmiképp sem
idegen a katolikumtól.

"Örök emberi", hogy az élet szenvedései, megpróbáltatásai, keservei fordítják
vissza a lelket az Isten felé (A mélységből):

Nincs hova fordulnom,
Hova néznem innen,
Csak egyedül Hozzád,
Csak egyedül Feléd,
Te hatalmas Isten!

Ugyanez az érzés más változatban (Rorate
Nyomorom csak hordozom
Roskadozó hittel,
Sebemet csak öntözöm
Sűrű 1cönnye'immel.

Coeli):
Földi harmat mit sem, ér,
Lágyabb hulljon erre:
Harmatozzatok, egek,
Balzsamot sebemre!

. ,

Gondot viselsz az erdők madarára,
Víg,asztalod, ki bús, véded, ki árva,
Ragyogjon ránk is áldott jó szíved:
Esengek, óvd meg az enyéimet.

Igen, a Szomorú napokban Istenhez fordul a költő szíve:
Oh Istenem, én Istenem, Vergődöm, égek, szenvedek,
E bús napokban légy velem, Ne hagyj el engemet!

Családi boldogságának: elmúlása, két gyermekének, majd feleségének korai el
hunyta jelentették számára a "szomorú napokat". De ezek elmúltával is, amikor
a veszteség okozta fájdalom sebei már behegedtek, fakadnak: még szívében hangok
az istenség felé: családja töredékét, életben maradt két gyermekét ajánlja a
Gondviselés kegyébe:

Nagy Isten, minden jónak alkotója,
Orök világosság és szeretet!
Oh, ne fordítsd el tőlünk fényes arcod,
Orködj hű szemmel életünk felett.
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Hallom itt is, hallom ott is,
Egy órában szinte százszor.
Igy köszönt a módos gazda,
Kapás ember, libapásztor.
A sok hazug "Van szerencsém I"
Nem öli a lelkem többé,
Dicsértessék az Úr Jézus!
Mindörökké I Mindörökké I

Ha "örök emberinek" neveztük az élet fájdalmaitól meggyötört lélek Istenhez
fordulását, akkor "örök magyarv-nak nevezhetjük a nemzetéért aggódó hazafi
magyarság-szerétetének sajátos összeolvadását a vallásos érzéssel. Ez az ösz
szetett érzés a Dicsértessék az Úr Jézus! című költeményében még csak halványan
és közvetve [elentkezík:

A főváros vad zajából
Csöndes f,alucskába jöttem.
Erős, szálas, napbarnított
Munkásnép sürög köröttem.
"Diosértessék az Úr Jézus" 
Hangzik, mintha egy szív zöngné.
Szívem reszket s visszazengi:
Mindörökké! Mindörökkél ...

Határozottabb formát ölt a vallásosság és hazafiságösszeolvadása a KUTUC'

nótákból átvett Stella Marisban :

'/iharon, vészen át
Ime, fölzúg hozzád
Nyomorunk jajszava:

Segítsd meg nemzeted,
Háborgó tengerek
Csillaga, Mária I

Pusztuljon szívetekből a gyűlölség,

A mások rontásán dúló harag.
A.kik a szeretetet r.neggyilkolják,
Méltók reá, hogy elkárhoezanak.

De a legszebbek és a legmaradandóbbak azok a vallásos versei, amelyekben az
egyéni sorscsapásokon felülemelkedve, a nemzeti-politikai vonatkozásokból kiben
takozva a legmagasztosabb értelemben vett "ö1rök emberi" ölelkezik az "örök is
tenivel." Egy-két idézet - mínden magyarázat helyett - önmagáért beszél. A Fél
jétek az Istentl círnű verse így kezdődik:

Halandó emberek, féljétek Istent!
S tegyétek, amit szent törvénye mond.
Szeressétek, mint jó testvérek egymást
S ne legyen gondotok a földi gond.

Erdemes idéznünk az Excelsior egy-két sírófáját is:

Hitetlen, gonosz a világ?
Te nézd az égi Jót magát,
Bízzál meg Istenben híven,
Es higyj szívem! ...

Ame1'1'e jársz: rom, rom felett?
Temérdek gazsá,g, gyűlölet?

Szívem, kétségbe mégse ess':
Te csak szeressl

S azt is megmondja, hogy mindebben kinek a példáját követi:

Nehéz útjának tövis a virág,a,
De példájánál nincs nagyobb, diosőbb.

Amerre jár, akár a Golgothára,
Kövessük Ot!

Vnnepet ülhessen végre
Az évezredek óta
EgymiÚs rontására törő,

Kifáradt emberiség,
Oh, engedd, Uram, hogy egykor így legyen..
Amen.

Es félévszázad távlatából is az időszerűség közvétlenül ható erejével
az Ima magasan szárnyaló befejező soraít:

Engedd, hogy vészen, viharokon át,
Edző s tisztító harcok után,
Győzzön ügyünk: a megváltó szeretet,
Diadalmaskodjék ügyed:
Az isteni béke,
S új, nemesebb lét lakomáján,

idézhetjük

Hadd fejezzük be rövid megemlékezésünket ugyanazzal az akkorddal, amellyel
a költő berekesztette ezt a legjelentősebb kötetét:

Szememben a hála Hogy nem töredék már:
Szent könnyei égne,k, Egész ez az ének ...

Valóban, mi is úgy érezzük: Endrődi Sándor költészete azáltal vált egésszé,
teljessé, hogy betetőzte a vallásos líra timpanonjával.
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