
a fehérek világától. s éppen ezért tudott egészen közel kerülni, a bennszülöt
tek mindennapi életéhez. Egészen és teljesen megosztani ezt az életet, de úgy,
hogy felemeljük és Krisztusban átalakitjuk: ez lesz a jövőben a hitterjesztés
nagy feladata. Ennek a kettős feladatnak: az emberi életbe való teljes alászál
lásnak és a vállalt emberi élet Krisztusban való teljes újjáalakításának a mód
szerei most kezdenek kibontakozni. Világszerte tapogatédznak a "vtlági szer
zetesség" megoldása felé, amelyben az emberi élet teljes vállalása egyesülne
a szerzetesi életforma szellemi tartalmaival. A jövő hitterjesztője alighanem
egyszerre lesz egészen Istené és egészen a világé, Isten és az emberek barátja,'
szerzetes, és a világiak sorsának tökéletes osztályosa. Ezzel azután mínden :
válaszfal megszűník a fehér hítterjesztők és a bennszülött megtértek és meg
térítendők között, s talán egykor a katolikussá vált nem katolikus világ hit
terjesztől fogják megújuláshoz segíteni a fehér emberiséget.

JOEL MEGTALÁL.JA A HANGOT

"Es az úr szól az Ő serege előtt: mert felette
igen nagy az ő tábora; merterös, aki megcse
lekszi az ő besz~dét,.," (Joel II. 11.)

Milyen haragos úszlókkal jössz felém, Isten
ts gyökereimet kiJorditod
1:S rémteli és lelkes és dühös szavakat suttogsz
Fülembe; mint egy elhomályosult Nap, megjelensz
És rettenetesen töröd 11 ködöt
Mely beborított; "álomnak lelke" ül vala
Rajtam, Most megnyílnak il végső igazak,
A fénykévében kivilágosodik az Út
S mint ébredt gyermek örömmel várt játék felé,

, Nyujtózik az erőm. Oh, megszólaltál, Isten!

Mert az élet elhorgasztó, szik napja beborított
ts idegeimből, szénvedélveímből a zűrzavar,

Aki voltam, magam ellen küzdöttem, pedig a hajlam
Feléd vopt s a kínzó vágy: megtalálni az Igazt
S az Utat, hol megelégü.l a szomjú szív,
A halálos árkokba bukó, a rémteli sivatagban.

Oh, mint nyilazod rám, nagy Igazság, szemeid!
Füstölgő, nyilt aknáidból felcsap a. láng,
Döbbentő-édes ráeszmélés: nincs könyörület!
Menned kell a végzetes úton, te újra megtalált.
Te reszkető, háborgó, örök nyugtalan,
Bizonytalanság útvesztőiben hitetlen hánykodó,
Kis napi-kényszerek előtt verten megalkuvó,
Lapuló nagy tudattal, mint szirtben lapuló patak,
Titokban hördülőn fel, felvérzett belsőd nyomorítón,
Küldetés elől futván: magad előtt bujdosó!

Be édes a megtalált Hang, mint a táplálva falt kenvér.
Iszonyatos szédülések, forgások, napok között,
Felnyilalt kis résen felbukkanó tiszta Hang!
Oh, minden hamis út .köztí tiszta, boldog elrendelés!
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Megnyittatik, csak kopog]: mondja az Üzenet,
Tántorgások közt az egyre újabb ütés reávezet,
Mint nyíl, surramlik át a lélek a világon
S minden megállás, tévedés, csak boldogtalanság.

/

Orök kutakban, az örök forrás-feszítette hegyekben,
Ott van a nagy, örök, tápláló tüz,
De megtalá1ói csak a nyugtalan vándorok,
Kik átsebezve a létben, futnak, míndentől mezítelen,

.Betelhetetlen éhhel, lehetetlent szeretnek s néha sirnak.

Oh, szent mennydörgés, lélekbeli szent csattanás,
Oh, megnyílása a dús, isteni, örök szavaknak,
A bugyogásban cseppenő szájjal szívok s lelkendezem,
Oh, ötvenöt kanyar után megtalált legmélyebb valól .
Oh, boldogság, mmt egy istenkertben, zűr-sivárság közt, egyedül!

Szent hihetetlen! Vad boldogság! Érdemetlené, kit kiválasztott a kegyelem,
Bár hü jóra-hajlam mindig a befogadás felé lazított,
Oh, nagy kiválasztásra szánt sebzett testem, küzdő inaim,
Magam gyötörve,' mint állatverő ostorral ütött,
Oh, hálás vagyok 'neked is, test, hogy sohse nyugodtál,
Hogy mint kicsi napszámos, mindig törted magad a jobb élelért,
Arva, lelkes, párás, hűséges kutyaként vergődő,

Oh, hogy lestél a jóra, bukdosva, bús szemeiddel.

Mert téged bizony sohse töltött be ez a lét,
Asszony-csók, férficsók. az izmok ifjú öröme,
Mert éhsóváran ültél mindig a telt asztal mögött,
Szépség-fullasztott szemed a gyönyör mögül repesve lesett,
Mert sejtetted. leplek, himek mögött ott bujkál az Isten,
Sunyi-szent, tűzarany szemmel bu [kál, kuncogva cinkosan:
Hogy megejti-e az' ál-csali játék az apját váró gyermeket,
Felejti-e a játék mözött. mit kezébe adtak, mig ő megérkezik,
Felejti-e, hogy van, jön, a világ hunytató leplei között -
Vagy játszva, mcrrnolva az ablakra villantja yáró, lázas szemét
Oh, sohasem nvugodtál, az Istent várva, te, lélek!

A földön minden csak ideiglenes, múló alak,
Játszunk, pihegünk, izgulunk, aztán felébredünk: 
Oh, boldog, dÚ3 pillánk-húnyta előtti ébredés,
Boldog, ki megizlelte, itt játszva még, az áljáték-, álrém-íellebbentő halált!
Lélek, igazság és erő végtelenségében itt. nevet:
Küzdve, törve. szornjan, oh, kegyelemmel kiérdemelt Ismeret!

Most már csak így menjen az út a hegy felé,
Tartsd magad, sziv. rettenthetetlen, víg-biztosan,
Rég-szólt bölcsek tűzszavai megvillámlottak neked,
Oh, állandó, nagy, biztos, telítő, dús Szövetség.

Méz-tudás tölt, sejtjeim dúsan bugyognak,
Mint asszú ízből, mellemből illat gőzölög,

Jól nyelve éskortyintva iszom magam teli lelkét,
Mint mély borolt donga-verme, kondul belsőm, gazdag szívem,
Mint titkos dőzsön cimbora-ittas, szemern ragyog -
Boldogok, kik ezt m~gértik, istenben lengő, víg ittasok!

Fodor József
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