
sohasem vesztette egyenességét; őszinteségét el és nem vétett az igazság ellep.
Ellenfelei állításait komolyan mérlegelte, nem ferdítette, nem csavarta el és
maga sohasem használt olyan érveket, melyeknek igazságáról nem volt meg
győződve. Indulatos, szeszélyes természetén is iparkodott úrrá lenni és pl. az
Apológia későbbi kiadásaiból elhagyta azokat az első fejezeteket, amelyek
inkább személyes természetűek és nem általános érdekűek voltak. Amikor
katolíkussá lett, nem vált az anglikánoknak tűzön-vizen keresztül való ellen
ségévé, hanem későbbi írásaiban is felhasználta, amít teológusaik írásaiban.
igaznak, jónak, érdemesnek tartott, éppen ezzel nyert meg sokat közülük,

Nem a vállalkozásban és a kezdeményezésben volt az ereje, hanem a
kitartásban és a következetességben.. Tudta, hogy a lelki életben nincs semmi
nagy szenvedések nélkül, viszont szenvedések árán mínden lehetséges: de
néha mintha félne és aggodalmaskodnék: hátha nem bírja elviselni, amire
Istennek felajánlja magát. Csak arra mert kegyelmet kérni, hogy türelmesen
elviselhesse azokat a szenvedéseket, amelyeket Isten végtelen szeretetében és
bölcseségében jónak lát reája bocsátani. . .

De így is nagy volt. Sok megpróbáltatást és megaláztatást kiállott. S mind
ezt Istenért viselte. Ha a Gondviselés kiválasztotta, a kiválasztás kegyelme
nem lett benne hiábavaló. S éppen ezért nemcsak műveí jelentenek vallásos
értéket, 'hanem életének példája is,

Alfred de Lamartíne

MAGANY

A nyájas hegytetőn, az ódon tölgy tövében
alkonyat idején gyakran merengek itt;
borús tekintetem végigszáll a vidéken
s elnézem lenn a völgy változó képeit.

Kígyózva hömpölyög a folyó habos árja
s a párás messzeség ködébe vész amott i
odébb nyugodt vizét az alvó tó kitárja
s ringatja kék egén az esti csillagot.

Az erdős ormokon, hol már a mély homály nő,

még búcsúsugarat villant az alkonyati
foszló felhőiből kiszáll az éjkirálynő,

fehérre festve túl a messzí partokat.

És akkor fönn a gót toronyból messzehangzó
dallam csendül, megáll a vándor és figyel.
amíg a falusi áhítatos harangszó
egybesimul az est végső neszeível.

De sivatag szívem közönyében nem ébred
e meghitt képeken se derű, se remény;
úgy nézem már csak a földet, mint egy kísértet:
nem éled a halott az élők melegén.
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Sóvárgó két szemem, ha dombról dombra rebben
s száll déltől északig, kelettől nyugati~:

hiába fürdik a hullámzó végtelenben,
számomra öröm itt már sehol sem lakik.

Mit ér nekem e völgy. e kunyhók és e várak?
Meddő váz mind csupán, kihúnyt varázsa már.
Erdők, szirtek, folyók s ti hajdan kedves árnyak:
ha benne ő nem él, halott világ e táj.

Hajnalodjék a nap vagy dőljön éjszakába:
egykedvűn követem. amerre íve tér;
ringassa fényes ég vagy rejtse köd homálya:
olyan mindegy! szívem már tőle mít se kér.

S repülnék vele bár pályája tág körében,
csak pusztaságot. űrt találna lenn szemem:
ragyoghat a világ fénye bolygó tüzében:
mindenségI kincseid nem kellenek nekem.

De túl szféráin, ott. hol· az .örök egekre
amaz igazi nap árasztja sugerát,
mulandó testem únt porhüvelyét levetve
megláthatnám talán álmaim csillagát.

És ott, az áhított forráson ittasodva
meglelném újra a boldogságot s gyönyört
s az eszményt, akiért sóvárgok szomjúhozva,
s akinek a nevét sem ismeri a föld.

Auróra szekerén, ó álmaimnak álma,
miért is nem lehet száguldanom feléd!
Mért gyötrődjem tovább vak börtönömbe zárva?
Nincs hozzá több közöm, mert nem hazám a lét.

Midőn az őszí lomb lehull a száraz ágról.
zúdul az éji szél s vele száll az avar.
Fakó levél vagyok. lehulltam a világról:
sodorj el engem is, vad északi viharl

Rónay György fordítása
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