
l,ippi: Róma, Chiesa della Minerva; Szent Tamás a kereszt előtt térdel. - Fra
Bertolommeo della P01"ta (1472-1517): Firenze, San Marco kolostor; Szent Tamás
könyv olvasásában elmerülve. - Savoldo (14110-1548): Milánó, Brera; Szerit Tamás
a Madonna és szentek között a képen égre emelt tekintettel, könyv a kezében. 
Raffaello Santi (1483-1520): Róma, Vatikán, Stanza della Segnatura; Szent Tamás.
szentek társaságában. - Nicolo Rondinello (1450-1510); Ravenna, Accademia; Má
ria társaságában, könyvvel a kezében, mellén sugaras nappal, csillagos köpeny
ben látható. - Pietro Franeavilla (1553-1615): Firenze, San Marco; Szerit Tamás
fülkében álló szobor; a szentírásban elmerülve látjuk. - Pocetti, Bernardio Bar
batelli (1548-1612): Firenze, San Marco, Capella Serraglí ; Szent Tamás, szerzetesí
ruhában, gondolatokba merülve látható. - Santi di Tito (1536-1603): Firenze, San
Marco, Krísztus keresztje előtt térdelve felajánlja a Summa Theologicát. - Aner
eius (1591-1666): Bologna, San Domenico; Szerit Tamás angyalok sugalmazására
írja a "Summa Theologica"-t; az égen a Szentostya és kehely. - Sacchi (1599-1661):
a római San Pietróban mozaik; Szent Péter és Szent Pál társaságában a hitről

beszélget.

FODOR JÓZSEF VERSE

Egy Plánta énekei-ből

(RéuJ let)

ltélsz? Majd ítéltetsz, ha jön a perc!
Úgy mérsékeld ítéleted, szavad,
Hogy kárt ne láss meggondolatlanul:
Mit mondsz vagy írsz, megméretsz emiatt:
Egy jobb világ köszönt tán: és lesz ott,
Ki nem földi mértékkei mérve lát,
S majd műveid erkölcsén á~ ítél
S hozzá legméltóbb tetteiden át.

Hogy elkapott a földi forgalom!
Alig eszméltem, és már hol vagyok
Val ó b a n s gondolatban! Öh, ragad
Az élet és mélyül csak a titok.
Mint is vagyok? Elóbb kis plánta még,
Váratlan és gyors forgatag ölelt, .
S gyökereim duzzadtak hirtelen:
SzorongatÓ, gyötrő, szűk lett a kert.

Szűk lett a kert és fullatag körül,
S fojtogató majd, mint börtön fogott 
Szűk lett a kert és szűk lett a világ,
S mi meghitt volt, úgy tartott, mint rabot;
Rab voltam itt, rab: míg, hogy levegőt

Kapjak s szárnyaljon lelkem, a bezárt,
Magam vilq,gál alkottam meg itt,
Mely más, mint ez, - az álnok és csa.lárd,

Hol az igazságnak ha árnya van
S érdemek föZött méltatlan ítél 
Viszontszolgálatért! os; semmi sincs,
Mint lent képzeltem! De még hitem él;
Elfogyna, ha nem volna bennem egy
Olthatatlan érzés: hogy valahol
Kiegyenlítődik minden, s van Valaki,
Ki egyszer majd mindent megmér s latol.

l\'lert minden egy, szilárd ott - s nem hamis
A törvény: mindenütt s mindenre hat.
Légy nyugton, bántott jó, hitben ne rogy j
Gázolt érdem s győző gonosz miatt, -
S ha az e g y igazság túl messzi tán,
Egy nyugtatód legyen, me ly közelebb:
A jól végzett munka érdeme. (Igy
Szíinjön az orv kezek ütötte seb).
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