
hogy ha már egyszer bebizonyította nemzeti hovatartozását, a fáradozás jutalmául
a babér:t is kizárólagosnak szerették volna: egyedül ő volt a heliocentrikus rend
szer feltalálója, és ő rajzolta meg a helyes világképet.

Ennél kevesebbről és többről van szó, Kevesebbről, mert ő is elmondhatta
volna magáról, amit Newton, hogy azért látott olyan messzire, mert óriások
vállán állott; továbbá megkockáztathatjuk a frivolnak hangzó megállapítást, hogy
egyetlen negatívumon kívül - nem a Föld a világmindenség központja - sor
ra dőltek összes té1lelei. A világmindenség középpontjában már régóta nem a
Nap áll, a bolygok nem köralakú pályán keringenek, s hová tűnt már az álló
csillagok szférája, amely a Naptól kapja a fényét?

De többről is van szó. Kiváló matematikai felkészültséggel összefoglalta
mindazt, ami a középkortól tellett. A hagyomány és tekdnrtély tiszteletében olyan
színtézist alkotott, amely rámutatott a megoldásra váró kérdésekre. Szándéko
latlanul az egyik legjelentősebb rést ütötte az arisztotelészi filozőfía hosszú ideig
hasznos, de korára már idejétmúlt és sokat támadott középkori épületén. A gö
rög bőlcs tekintélye éppen a világmindenség topográfíájában élt legtovább a ma
ga pontos Ieltárával, s régóta esedékessé vált már új leltár felvétele. Ezt kezdte
el korszakalkotó módon Koperníkusz, s ebben rejlik nagysága,

Lélekharang

A kék hang száll, negyet-völgyet bejár.
Akinek szól, szegény nem hallja máT'!
Szetess engem, ismeretlen halott:
bármely pillanatban meghalhatok.
ltthagyom Ot, ki most széltől zilált
fővel hallgatja a harang szavát,
s nem sir majd értem! Egy marék követ
dob a síromba, egy szál ibolyát,
s az átkozott temetőből jövet
szökellve lép horpadt síT'okon át -

O is meghalhat bármely pillanatban!
Akkor zokoghatsz, kék lélekharang:
iszonyú gyászommal magam maradtam.

A bakacsinba vont téli vif6.gon
eget-földet betöltő zene zeng,
jajgat a tér a vérző, vak hiányon,
mit oktalan elt'ÚnéS€ teremt,
túljajgatja keserű zokogásom.

vésöt ragadva minden földi szob'Tász
helyett faragni kezdek egy követ,
melyen nem fog s-e porladás, sem oszlás;
szíve fölé roppant fát ültetek
kétezer évig élő cédrus-ÓTjást.

S vigasztalódva a lombsuttogáson,
m'elyből némult ajakkal 6 üzen
a törzsbe majd e két sort be1levágom:
NE SIRJATOK! A LELKE ODAFENN
BEATRICE MELLETT A MASVILAGON
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