
és mlsézzenek érette. Aztán így szólt: Itt az idő, hogy visszatérjek Ahhoz, Aki en
gem teremtett. Elég hosszú ideig éltem; az én kegyes Bírám jól irányította éle
temet; halálom közel van; kívánom, hogy feloszoljak és Krisztussal legyek. Vé
gül arra kérte leghívebb tanítványát, hogy fordítsa fejét szembe azzal a hely
lyel, ahol imádkozni szokott. Igy, cellája padlóján ülve, a Szentháromság dicsé
retével az ajkán szűnt meg élni 735. május 25-én.

Amily szerény és harmonikus volt Béda élete, olyan volt· halála is. Tekin
télye, szellemi nagysága igazában csak azután bontakozott ki. Szent Bonifác, a
németek apostola Cuthbert apáttól és Egbert püspöktől is Béda szeritírás-magya
rázatait kérte, akit az "egyház fáklyájáv-nak nevezett. A 836. évi aacheni zsi
nat "csodálatos doktor" címmel illette, az egyetemes egyház "egyházdoktor"-ai
közé sorolta, a. múlt század egyik legkiválóbb német protestáns történettudósa,
Th. Mommsen pedig "verax historicus" jelzővel tűntette ki Béda Venerabilíst.
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1965. - 6. H. Schrelber: Beda Venerabilis und die ml.ttelalterliche Bildung. 1937. - 7. A.
Zimmermann: Kalendarium. Benedictinum., Metten, II. 1934.'

TÓTH JUDIT VERSE

.If meglevőről

Az érett kor küszobén
mind kevesebb az osszekoccanás
az elképzelt s a meglevő kiizt,
Biztosabbak a felismerések.

Az ifjúkor még sokfelé kinyújtja
erdőit és árnyékait.
Hányféle ásvány, ég, eső

és mély álmában elzúgó
tűzvész vagy vízozon felé.

De gyotortetés·ék és távozások,
távolságok, egyhelybenmaradások,
öromok és elpusztulások
szerkezeiébéi épül az idő.

S a millió volna és lehetne
rajokban úszik benne és alatta.
Éjszakádhorgán fennakadva
fölcsobban egy
és attól fogva van.
Egyetlen és helyett~síthetetlen.

A tiéd.
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S a megvalósulásban
ez-az elmarad, leválik,
megfeketedik. Később már nélküli:izheté
ami elérhetetlen.
Ami van, fontosabb.

Kezdetben kivánságaid,
később tapasztalataid héja vagy.
Egyre tDbb rész, karéj, szelet,
gyűlnek a megismert dolgok szUánkjai,
csillognak benned, mint a szén.
Éghető és éghetetlen tapasztalat-hegyek.
Kazán-túzzel ég az, ami éghet.

S csak a kenyér, a kés. Te és ők.

El nem fáradó osszetartozás.
Az elfogyó véletlenek közt
ugyanazok a feladatok. Ez, semmi más.
A napok árka, a hetek lépcsősora,

megmaradás és folytatás.


