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Nem tudom, houuét szárrnazom. Csak annyit tudok, hogy
óseim a keleti erdők mélyén éltek. A történelem nem beszél róluk
S a mouda sem. Homály fedi őket.

Apám csöndes ember, valami honvágy lappang a szivében.
Anyám búskomor aS;:;ZOllY volt. Én magam is csöndes gyerek vol
tam. Emlékszem kis emeleti szobámra az erdei házban, a zöld
cserépkálvhára s a nyurga Fenvők zúgására a kertben. Emlékszem,
órákon át hallgattam, mielőtt elaludtam, anyám sírását odalent
ről. Emlékszem az el r,;ő fuvolaszóra, R arra, hogy sokat sírtam.
Amikor a teheneket kellett őriznem, s a bögölyök szétugrasstot
tá.k a gulyát, Amikor a baromfi kárálva széil'utott. Amikor elő

ször olvastam József és testvérei tőrténetót.

Látom magam, amint az erdei úton állok, naprólIlapra, nva
rak során át; a halászsast lesem, amint fészkére száll, és panaszos
vijjog'ásu a szívembe hullik. Látom magam, amint esténkint föl
kapaszkodorn erdcink egyik hegyére, ahonnét a lombkoronák vég
telen tengere fölött látni az éjszaka közeledését. Hallom az első

rigót, a vadászkürtöt s II vadludak gágog ását. S hallom, amint
egy kései kocsi húz el az erdei ú ton anyáréjszakában ; szomorú
nótát dúdol a szolga, visszhang veri vissza a hangját, s hold ra
g'~iog rá a magasból.

Mindenestül az erdők fia vagyok, mint a fiatal daru, amely
II szivemen aludt. Az erdők némák, sötétek. Nem repülnek, nem
énekelnek. Dec ott feszűl fölöttünk az évszakok nagy íve és nagy
viharok függnek fölöttük sokáíg. Az erdőben sok mindent tudni
kellett: madarak húzását, vadak vonulását. A dolgok nyelvét,
ahogy veszélyekről beszélnek, közeledő esőről. _tél szigoráról, in
ségről. bőségről. Ismerni a madarak .nvelvét, pókokét s füvekét,
tobozokét. felhűkét, szelekét.

De később a városok, fogalmak és tudományok gyermekévé
kellett lennem, civilizációnk fiává. Hordtam a keresztet, mint
annyian. Semmit nem lehetett elkerülnöm. Eltemettek, de fölöt
tem élt a fű. A háború sem tudott végképpen sírbatenni. Megra
gadott a Törvény, s én tettem, amit a Törvény parancsolt. Né
hány nagy dolgot láttam a négyesztendő alatt, és sok apróságot,
és megszámlálhatatlan rosszaságot. És mindig velem volt a gyer
mek, aki megtanulta, hogy ne ölj és szer-esd felebarátodat, mint
tennenmagadat.

Ez is elmúlt, mindnvájan hazamentünk. De nem estünk két
ségbe, hanem új életet kezdtünk: a kezdet és az elfelejtett fogadal
mak életét. Ráeszméltünk arra, hoty inkább kell engedelmeskedni
Istennek, rnint az embereknek. Megforgattattunk, mint él szántó
föld; némán neveltük új gabonánkat.



És mialatt a mulandótól elválik lassan a maradandó, lejteni
kezdő életpályánk végén föltűnik távol az üRÜ cél: a visszaté
rés a "nagy rendhez", kevés emberhez, sok állathoz, hatalmas er
döhöz, Egy könyvet írni, egészen egyszerűt, egy fát ültetni, mely
gyümölcsöt hoz majd gyermekünknek; egy küszöböt építeni, me
lyen .a megterhelt beléphet. Mert lábunk nyomai messzire futnak
a földön, de gyermekkori lépteinket már belepi a f'ű, s az ég ma
darai jóllaknak magvaikkal.

És az embernek nem lehet nagyobb rendeltetése, mint hogy
bevégezze a kört, arnelvet Isten akarata írt eléje.

.".

Festők tükröt állítanak maguk elé, hátuk m ögé rendelik 11

halált, és ezzel rendben van a dolog. De a magunkfajtánál ezze!
még nincs rendben semmi. A mi tükreink gyanúsak, s a költött
halál mindig ködösebb. mint a festett. Költők, ha életük é" rnű

vük felől kérdezik őket, szívesen ékeskednek bíborköntösben. De
nekem nincs bizalmam a köntösökhöz. Köntös nélkül, őszintén

akarok elmondani mindent. Legalábbis megkísérlem.
Az erdővel kezdem és a bibliával; vel ük fogom befejezni is.

Keletről jövök; sokan azt hiszik róla, ködös, nyomott világ. Ezek
nem ismerik azt a "mágikus" világot, amely máig is él ott. Eh
ből korültem át a nyugati levegőbe, a ráció világúba. ez a kulcsa
életem és művem "interferencáinak". Sok rossz könyvvel kezdtem
a pályámat. Túltengett bennük a szó, a hangzús, a járulékok hal
mozása. Mí, keletiek, nagyon lassan növekszünk.

Természettudományt, filozófiát, nyelveket tanultam, de nem
elégített ki semmi. Elfonnyadtak a gyökereim. 1914-ben bevonul
tam. Melankólikus évek, a kötelesség tartja bennük a lelket. A
szenvedés fogalraa örökre, föloldhatatlanul összefonódik életünk
kel. Hazatérés keserű szívvel és lázong-va az állam ellen. Csak
"Isten szolgája" című könyvemmel kezdődik odafordulásom az
igazi emberiességhez. Hivatal, család, hazai barátok; minden oda
van. Csak az öreg édesapa marad, csöndes, és soha meg nem
rendülő hitével.

Lehet, hogy rossz tanár voltam, de született nevelő, Mindig'
forradalomban álltunk, harcban a régi világ ellen, újat keresve.
Megtanul tuk, hogy ne féljünk. Alapot vetettünk a jövő keserű

esztendőire. Fejet hajtottunk kultúránk nagy istonségeinek: az
Igazságnak, a Szabadságnak és a .Iognak. S végül a végsőnek

is: a Szeretetnek.
Új otthonomban, 1933-ban kezdtem el írni, amit maradandónak

véltem. Nem minden marad meg; de miből éljünk, ha nem a há
torságunkból t Stílus és élet egyre egyszerűbb lesz. A náci lapok
azt írták, .Jurnevem" csak az "elfajzott művészet" világában él.
Ma egyes lapok szerint csak az elárúsítólányok könnyeiben. Dehát
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a lapok mindig is sok mindent összeírnak, ami csak kérészéletű

igazság. Se szeri, se száma azoknak, akik új könyvekben és szó
nokiatokban tanúskodtak a gyászos esztendőkről, itthon és a
nagyvilágban; a művek többsége nyomtalanul elvész. De akad,
ami jó földben nőtt, A "Pásztornovella", "Az atya", a "Fehér
Bivaly", az "Egyszerű élet", a "Jeronim-fiúk", a "Mesék" egyik
másik részlete. Alázatosnak kell lennünk, de ne legyünk túl sze
rények. Még akkor sem, ha valaki "kel~tröl jött ember".

Sok szeretetben volt, és most sok gyülöletben van részem.
Igyekeztem, hogy megtegyem a Rosszal szemben a magamét.
Nem mindent, Kevesen vannak köztünk, akik mindent meg-tettek,
Es most igyekeztem, hogy igazat beszéljek. Sokan fájlalják, hogy
nem vesztem oda a koncentrációs táborban. Élhettem volna Ko
kinkínában is, ahelyett hogy Németországban élek. De nem fe
lejthetem el, hogy a világ újra a szivére ölelt: az egész világ, és
megható melegséggel.
, S azt sem felejthetem el, hogy halhatatlanek hűsége és szere
tete jutott osztályrészül: Richarda Huché, Ernst Barlaché, Káthe
Kollwitzé, Leo von Königé., És Max Picardé, a easlanói bőlcsé.

Amikor 1937-ben, utolsó külföldi utamon a kandallója mellett ül
tem, életem legnagyobb megtiszteltetésében részesített.

- 'rúdja - mondta -, hogy úgy fest, mint Európa utolsó
mohikánja'l

Sosem felejtettem el ezt. Sem Pvzt, amivel megtisztelt, 'sem azt,
amire kötelezett. Buchenwaldban sem.

Nem fogom megváltoztatni sem Európát, sem a világot. Zúg
va rohannak, mint egy csillag, céljuk felé. De szünet nélkül dol
gozni fogok, s igyekszem, hogy magamat megváltóztassam. S még
egy-két embert ráadásul. .Tóság-ra, esöndre, bölcseségre. Kertemet
művelern, még néhány könyvet írok, a gyermekkoron és eltünt
sírokon tűnödöm. Sok minden hamis volt, útvesztő, polyva; de a
csíllagaim, azok az igazi csillagok voltak.

Sírkövemen majd, apám kedves mondása álljon: "A szegények
barázdajában is megterem az étek".


