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SZENT PÉTER
Péter, az érdes, tarkopouyájú férE, ki úgy fogadkozott, ke

z('t ök ölbe zárva jú keményen,
Elséinek emelte Lsten felé kezét 8 megesküdött, de nem arra,

.unit nem tudott semmiképpen,
Hanem az élő Krisztusra, szavát téve rá, hogy ő az, aki test

hen és alakban a szeme előtt áll ott.
Azért lett mindörökre Péter, azaz Szikla ő, mert. hitte, amit

látott.
.Iézus megvárta maga is, míg Péter tanúságot tesz felőle:

S én, ahogy ő hitt Istenének, úgy hiszek Péter apostolnak,
ki az igazság hirdetője.

"Péter, szeretsz-e engem7" - kérdi tőle az Úr háromszor is
egymásután.

S Péter, ki az imént háromszor megkísértve háromszor meg
tagadta őt egymásután,

"Uram, hisz tudod, hogy szeretlek"-- feleli keserves nagy
zokogásban.

"Legeltesd iriindörökre juhaim s a legfőbb Pásztor nyáját a
világban".
~ De most őt vezetik, és itt az este; Péter megáll, s ime,
Mint a genezáréti halászatok hajnalán. köntösét maga veti le,
S látva a kereszt neki készült fáját,' melynek alulra rögző-

dött az ága,
Ősz szakálába mosolyog a vén missziós pápa.
Az első pápa, Szent Péter a Vatikánon áll és bilincsbe igá

zott
Két kezével a leáldozó napban megáldja Rómát s az egész

v i lágot.
Aztán megfeszítették, fejjel lefelé, az apostoli lábak az ég

felé lendültek a magasba.
A katolikus vallás· feje Kr.isztus, de Péter a mozgása és

alapja.
.Jézus a földbe ültette a keresztet, Péter pedig az égbe gyö

kerezte.
Itt van, sz ilárdau az örök igazsúg harántos felére szegezve.
.Jézus a föld felé nehezedik teljes súlyával, mint gyümölcs

il szárra,
De Péter mintegy horgonyra van feszítve, mely karmait a

"zéd ület és szakadók legmélyebb inelyeibe vUJJa.
Fordítva nézi az eg-et, melynek kulesai nála vannak, a biro

dalmat, melv Kéf'ásou alapul.
Látja Lsten t, s a lába vére csöppenkint HZ arcába hull.
Testvére, Púl múr befejezte; ott fekszik most, aki előtte jál',
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Mint evaug'éliumuak az episztola, melv iucgelőzi és illellette áll.
Testük egy kő alatt pihen, eg'y m ás mel lett VÚ1'jÚ k, hogy az

Úr eljön újra.
Boldog Város,' másodszor is mega! anított, s ilyen alanitókor.

alapulva!

SZENT pAL

Isten Báránya, ki országod a szenvedélves lelkeknek igérted,
Fogadd szolgádat, Pált, aki tíz talentumot hoz ma néked.
ötöt te bíztál rá, s másik ötöt ő maga keresett.
'I'e mindent számontartó gazda vagy é,-i szijrorú ahhoz, ak i

szeret,
Öneki mégis ndd meg htenét, mert ií neked szegény silivel

nem félig adta ám!
Oltsd el e villámverte szom.iúságú t, szen t atyánk, Ábrahám!
Hajdan az ősi Mózes jelenléted árnyéka tól is reszketett,
"Távozz egoy kissé - mondta -- tűler«, mert félelmemben

elveszek",
De Pál, mint hibátlan tabernákulum, tiszta áldozutoltur. azon-

képpen
Fogadta s nem vetette el dicsőséged társaságát még életében,
S mert az lenni, akiről a próféta szól a példabeszédben,
Mondván: "Ki lakozik közületek a tűrhetetlen tüzek köze-

pében~"

Uram, igazságodnak ösztökéje miudnyájunkat kegyetlen ül
szorongat,

De aki magát megadta neki, szivében irgalmatlan egyszerűre

olvad.
. Istent. látva, a hálátlan és kegyetlen világot Isten szemével

látja,
Emberszívvel az örök Isten szeuvedését vállalva önmagára.
Mert az, Istennek nincsen hangja, ő lesz a hang, amely helyette

zengjen;
Mert Istennek se húsa ni nr-s, se vére, helyetted itt van szen

vedni a testem.
S hogy folytassa m imlnzt, ami hiányzik Krisztus sze nvedésé

ből, íme itt áll,
S oly egyszerű, miut egy kiáltás, vagy mint a tűznek láugja

immár.
Egyszerű, mint az éles kard, moly II lelket a testtől elruetél i,
Egyszerű, mint a láng, amely .Ialúnk kémiúval uz elemeket

leméri.
Egyszerű miut a szeretet, mely csak egyetlen dolgot ismer és
Megy ahová II Szél viszi, számúra nÍnC'8 szünet vagy eruyedés,
Megy a világ egyik végétől másikig, mint a viharsedortu

tűzvész, s átugorja a tengereket f]l'ted!



Szereteted mint a halál tüze s az érted izzó Imzgalom ti

Pokolnál keményebb.
És látva mind e vak gyermekeket :; keresztség nélkül sírba

hulló népeket, nagy keserűen föl zokog
És sír és kezét tördeli és könyörög s örömest lenne váltsá

gukért átkozott,
Én is, Megváltóm, e lefejezett nevéhen kérve kérlek,
Könyörülj. rajtuk; kiket szeretek. ne hitetlenül haljanak meg,

ahogy élnek,
De hallják, ahogy én hallottam, mielőtt itt az óra, melv az

Itélet ideje lesz,.
Hangodat, amint így szól : "Pál, én vagyok az a Jézus, akit

te üldözesz."
R ó n a y G y li r go y fordítása

S~k Sándor

GOGOLY
Februárban mult száz éve, hogy Gegoly Miklós, a nagyorosz

regény úttörője és első klasszikusa meghalt. Az orosz szellemi
világ joggal ünnepli ezt az évfordulót, de nem kevesebb joggal
ünnepli vele a vi lágirodalom is. Sokszor idézik Dosztojevszkij
mondását: "Mi miridnyájan Gogoly Köpenyéből bújtunk .elő,"

Szellemes mondás ritkán fejezett ki kétségtelenebb igazságot; ha
van hibája, akkor nem az, hogy sokat, hanem hogy keveset mond:
Gogoly novellája nemcsak a "negyvenes évek" nagyorosz regé
nyét ihlette meg, hanem bízvást szimbóluma lehet -- aminthogy
útmutatója is volt - az egész nagy európai realista irodalom
nak. A Holt lelkek az orosz irodalom első klasszikus regénye, és
termékenyítő hatása tartalom és forma dolgában egyaránt megsza
kítatlanul húzódik 'I'urgenyevtől, 'I'olsztojtól, Gonesárovtól, Dosz
tojevszkfin, Csehovon és Gerkijon út a mai orosz irodalom leg
nagyobbjai.ig: az egyik oldalon Solohov Csendes Donjáig, a má
sikon a mai orosz humorístákig. Az európai irodalom viszont
mindenkor a nagy európai realista úttör-ők, Diokans és Balzac
mellett fogja idézni emlékét és nem fogja feledni, amire éppen
franciák mutattak rá, hogy Gogoly és tanítványai nemcsak meg
előzik a francia realizmust, hanem annak programmját gazdagab
ban és mélyebben valósítják meg, mint maguk a franciák. A
mai olvasó azonban ilyen történelmi és irodalomtörténeti meg
fontolásoktól függetlenül önmagukért is teljes mértékhen megérti
és élvezi Gógoly műveit, A Holt lelkek groteszk leleménye, elo
venbeható szatírája, főképen azonban az a közelebbről meg sem
határozható valami, amit a regény atmoszférájának lehetne ne
vezni, néhány novellájának eliyszeni szépsége, elsősorban pedig
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