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Olajfáh hegyén

Még a tanítványok hű szemekkel
őnztek fénytő mozduiatodat,
merész homLokod fényét itták bátran.
Koru'! susogott a csóna,
zizzent [akon a friss Levél.
Legenda voltál. Csak sötét szemed
ibotyás rezdüLése rebbent,
titkot takart, mit egyedül Neked
mutatott meg a Végzet angyala.
A kereszt jele izzott már vörösen,
alvadt vérrel és komor szegekkel.
Tudtad, hogy az Embernek Fia
így lehet Isten:
szárnyas Gondolat.

S a homlokod, mint megfeszített íj
pattant, feszült,
a vértőL gyöngyözött.
Aztán, ahogy a hajnal kilobbant,
láttad az utat,
melyen menni kell majd,
vonszolni tested vad kínok alatt,
akkor a lélek szárnyakat kapott,
oly könnyű lettél, bátor és' erős
s magad bíztatta<! Júdást,
aki félt.
hogy testedet a törvény töltse be,
s Te is betöltsd az Atya szavát.

Holdas téli éj

Ezüst !átyolba burkolt téli éj,
amit nem fojt el fojtó szenvedély,
borulj rám csöndes, néma éjszaka.

Ezer !űszertől nem szédUl a fa,
hideg lepelben leng a nyírfaá.g,
oly tiszta szívvel gondolok ma rád.

Tedd a kezembe kékeres kezed,
talán te is e varázst érezéd,
e decemberi holdas, téli éjt.

És úgy suttogom ami jön, ne féld,
az örök éjben úgy lesz, ahogyez,
e holdas-!átylú szép éj zengedez.

Berki Viola:
UTOLSO VACSORA

A naiv rmívészet szótári értelmezé
se már a múlté. Amiért a természethez
(és természeteshez) , mint a leghívebb
valósághoz kötődik elsősorban, nem
kell "gyermetegnek" és "hiszékeny
nek", sőt "ártatlanságában megtévesz
tőnek" tartanunk. Amit átél, amit meg
ragad, játékos egyszerűséggel, a felfe
dező rácsodálkozásával és bizonyos ün
nepélyességgel dolgozza föl, de ezzel
korántsem válik "primitívvé", "szok
ványossá", még kevésbé "kulturá1.atlan
ná". Schiller A naiv és szentimentális
kőltészetrőlcírnű munkájában még leír
hatta, hogy a naivban "a természet
diadalmaskodik a rnűvészet fölött, s
valójában mindegy, hogy ez ösztönösen
és akaratlanul, vagy teljes tudatosság
gal megy-e végbe". Goethe óvatosab-

ban fogalmazott A nyugat-keleti Dí
vánban : "A naiv költészet minden
nemzetnél az első, mert alapjá minden
folytatásnak ; minél természetesebben
jelentkezik, annál szerencsésebben ala
kulnak a következő korszakok". S a
Természet. és Művészetben hozzáteszi:
"A természet és a müvészet látszólag
menekülnek egymástól, pedig hama
rabb, semrnínt gondolnök, egymásra
találnak".

Jóllehet Herbert Read angol művé

szettörténész A modern [estészet tör
ténete . című könyvének." előszavában

kijelenti, hogy a naivok "korunk fes
tészetének irányát és fejlödését egyál
talán nem befolyásolják", s hogy Hen
ri 'Rousseau-t azért nem sorolja a rno
dern festészet előfutárai közé, mert
"stílusának naivitása semmilyen érte-
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