
hoz szabni: ez az egyetlen kultusz, melyet ezután vallani tudok" - írja decem
ber 20-án Virieunek.

1833 tavaszán, hogy fájdalmára vigaszt merítsen, felesége Jeruzsálembe
zarándokol. O csak Jaffáig kiséri; a szent helyek nem érdeklik többé. Damiani
nak, a jaffai francia konzulnak a házában lakik, ott írja meg április 22-e és
26-a közt az apai gyász megható és tragikus zsoltárát, "Getszemáni, vagy Júlia
halála" címen, s megismétli benne, amit Vírieuhöz intézett levelében vallott:
"Szívemben a reménnyel együtt meghalt az imádság is. De légy erős, lelkem:
Isten az, aki lesujtott; fájdalmad terhe alatt nyögve csókold meg a kezét".

Beletörődés a Legfőbb Lény változhatatlan akaratába, de "imádság nél
kül": ez ennek az emberi drámának a végszava. A belső harc eldőlt, a deiz
mus javára. Lamartine, ha nyilt állásfoglalással nem is, lélekben szakított az
EgyházaI és a katolicizmussal. Küzdelme hosszú volt és fájdalmas. Egyéni
dráma, de mélyen korszerű, jellegzetesen romantikus. Az a hangulati keresz
ténység, melynek légkörét Chateaubriand esztétikus, dogmátlan lelkesedése te
remtette meg, szétfoszlott a deista racionalizmus világánál. S ebben a távlat
ban válik Lamartine lelki fejlődese tipikussá a romantikára. Talán ő adja e
korban a legszembetűnőbb tanuságát annak, hogy a vallásos élményt szinez
hetik, árnyalhatják, elmélyíthetik ugyan hangulati és kedélyi tényezők, de való
ban, jellegzetesen katolikussá és katolikusan szilárddá csak az értelemmel is
átélt s a "caritas"-ban kiteljesedő dogma teheti. Ezt igazolja egyébként a nagy
katolikus misztikusok, egy Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János vagy
Sziénai Szent Katalin, Szent Bernát vagy akár Pascal példája; míg a dogmátlan
misztika óhatatlanul siklik át a deízmusba, panteizmusba, manicheizmusba, 
ahogyan a nagy keleti meg az európai heretikus misztikák, vagy a modern,
laikus romantikus misztícizmus, egy Novalis, egy Lamartine esete tanusítják.

REMÉNY

Ki fogja majd elmondani,
ha sírba fekszem én,
mit láttam e világban itt
fűzfán és gesztenyén,
bazalthegyek és csillagok
kibomló kőzetén.

Ha mínt a harmatot, az ég
a földnek átadott,
ki fogja majd megzengeni
e szörnyű századot,
mely hattyúként suhant felém
s bitangul elhagyott.

Körülvesznek a tigrisek
s a zúgó tengerek,
völgyek ölén, sziklák között
szélvészek zengenek
s mint lomha vad, elnyúlik a
halálos fergeteg.

Talán a pusztulásban is
a gondolat remeg
s terólad zengek, Istenem,
még ott is éneket,
hol szégyenülten hagynak el
a balga Istenek.
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Csodáidat megismerem
az éjek éjjelén,
igazságod lobogtatom,
hát kitől féljek én,
e széthasadt világ fölött,
te villanó Reményl
(1943.)

MAGAMBA TÉREK VISSZA

Magamba térek vissza, mint a kör,
de mint az íj, ha zúgva visszapattan:
ennenmagamból újra kiszakadtam
s szétnyíltam, mint a lankadó ököl.

Hozzámfutottak mind a csillagok,
deltája lettem szárnyaló folyóknak,
a mindenség zeng énbennem maholnap
s a csillagokkal eggyéolvadok.

Utánad kúsztam, kéklő égi tájék,
ha szárnyam volna, mínt a villám 'Szállnék
saz ürbe vetném kobzom harsogón.

Mint bronzkerék, futok a végtelenben,
ki alkotott, szárnyával átfog engem
s ívembe zárom én is Alkotóm.

AQUINÓI SZENT TAMÁS

Zenél a durva kő a néma falban,
a mész fehérebb, mint a pergament,
a sárga deszkán duruzsol a dallam
s a négyszög völgyén lassan elkereng.

Ez Szent Tamás, ki csöndben dómot épít.
Kigyúl az ész és könnyed ívbe fut,
a tornyokat fölhúzza, lám, az égig
s a rózsaablakon dereng a kék tejút.

Két ív között a Szellem és a Mérték
roppant erői néma harcra kelnek
s a zárókőn a Csillag tündököl.

A táj halvány hajóján száll a kék ég,
köröskörül ezüst olajfakertek
s szeliden néz egy hófehér ökör.

Tűz Tamás.

Tűz Tamás.

Tűz Tamds.
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