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a hódítás akaratával, amely társadalmában nem nyujt lehető-
séget arra, hogy idegen érdekek akár anyagi eszközökkel, akár 
a szociális elégedetlenség emeltyűivel beavatkozzanak az állam-
vezetés irányításába s azt eltéríthessék öncélúságától — saját 
hatalmi érdekükben. Mátyás az uralkodása alatt erre irányuló 
törekvéseket részben a belső egyensúly megteremtésével, rész-
ben pedig a parciális érdekek letörésével hárította el. Olyan 
útmutatás ez, amit ötszáz esztendő távlatából is észre kell ven-
nünk és meg kell jegyeznünk, ha nemzeti önállóságunk biz-
tosítására és hivatásunk betöltésére törekszünk a Kárpátok 
medencéjében. 

CSEND 
A gyertya alszik. Alszik a vadász-ház. 
Vackán kopóként alszik a vadász-láz. 
Álmodni hí valami égi hír ma. 
A Hold aranyló napraforgó szirma 
nem nyílt ki még, csupán illatja szállong, 
a Hold illatja: álom. 
Valahol most megy át hajszálnyi vékony, 
ökörnyálnál pókhálósabb fonálon 
egy Szent a széles pokolszakadékon 
s lélekzet-visszafojtva figyeli 
a mélybe lent a káröröm-teli 
ördög-nyáj, fent a szent s angyal-sereg, 
hárfájuk hallgat, szájukból pereg, 
mint rezgő fényű csillag, az ima. 
Hallgat a nagy hegyek fekete zöld 
lomb-szája, a sok zene-masina: 
a sok-sok tücsök, hallgat lent a völgy. 
Hallgat a rózsa bársonyos-piros, 
a harangvirág kék, a lóhere 
fehérlő nyelve s mi máskor tilos: 
minden titkot tékozlón kibeszélnek. 
Illat-hangon megy a terefere. 
Ha csend van, mindig így beszél a lélek, 
de most csöppet se félek. 
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Beszélhet most: a hegyek hallgatag 
száját lezárja örök szirt-lakat, 
az őrzőangyal száján hét pecsét, 
mert tudja titkainknak nagy becsét 
s hallhatja mindazt a kis kankalin, 
mit elrejtenek lármás napjaim: 
holnap kaszálnak, meghal, néma lesz 
s titkomról nem tud majd a széna-nesz. 
Most jó, de máskor a nagy csendtől félek, 
hogy minden titkot kibeszél a lélek 
s millió hangú élet-lármát kérek!! 
Kínok jaját, örömök ujjongását, 
cél-hajszás lábak döngő rohanását, 
nagy mámorokat rejtő titok-ajtó 
vas öklökkel mennydörgő döngetését, 
a boldogság utáni hajrás hajtó-
vadászatot az élet meredélyén, 
vágyak keltét, zengő hullámverését, 
vágyak hulltát, hullámok elsimultát. 
S az örök-mozgó lárma-tenger mélyén, 
mint búvárpók szövögetem a csendem 
búvárharangját s titkom odamentem. 

Feljött a Hold és megtöri a csendet, 
szél moccan, lombot, szagos szénarendet 
suttogtat, a tücskök mind karba zengnek, 
a kaszálatlan finom fűre fekszem 
s farkasszemez a Hold, mint nagy kerek Szem. 
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