
A qumraniak papi messiást vártak, hogya főpapi méltóság ősi fé
nyeben ragyogjon. Nemzetségük kiesett a főpapi méltóságból és azt az
utolsó időkben remélték visszaszerezni.

A két messiás eszméje tisztára nemzetségi harc eredménye, amely
a szadokiták és az ithamaridák kőzött folyt. Ezért illette a Gyülekezet
Rendjének tanusága szerint a papi messíást elsőbbség a királyi messiás
sal szemben. A qumrani messianízmusból nincs tehát út a keresztény Mes
siás felé, aki személyében egyesíti a főpapi, a királyi és a prófétai mél
tóságot.

•

VASADI PÉTER VERSEI

MONDD. Ml REJT EL ?

Olwd volt, kiildiél. s itt vag?Ju1c
Amerre léptetsz, lépek.
Tejút - aorták közt dobog
szived, de szivverésed

fényt lökve lüktet arcomon,
lélegzetemből csap ki.
itt ver - már fáj - a hátamon,
de félek elszaladni

s mint földre hullt csillugkövet,
cipelni kell. - A terhem.
A súlytalanság fél halál.
Hozzád edzem türelmem.

És kapkodok sejtelmeken,
futnék, de mondd, mi rejt el ?
Meglátogatsz, mint partfövenyt
lassan közelgő tenger.

Feloldhatatlan hajsza ez!
Bújócskát űzünk ketten,
felversz bibor álmok közill
s eléd futok ijedten,

meglepsz, mint rózsák illata
a rothadó szemétben
(igazságod s irgalmadat,
nem értem, óh, nem értem)

egy arc kelyhében, képeken,
kis kőpadon a napban.
hol metsző most a némaság,
pedig előbb mulattam.

Aztán egyszer komor leszek.
Beroppant arcú, sápadt
s átúszom zöld erdők felett.
szívemben csend s alázat.

Ök visznek, hófehér sasok
s bezársz a végtelenbe,
melyből kisüt tekinteted,
a csillagok fegyelme.

JO PÁSZTOR

Szólíts csak engem!
Nézd, odaillesztem fülemet
a századok sziklafalához, melyet moha
ül meg, szél tépdes, lassan a por betemet.

De most mögüle mély zengésú dalok kelnek,
halkan egy citera peng és vasvértes katonák
nagy kockakövekből raknak utat. S a cédrusoic
tányér koronái alatt megcsillan a Genezáreti tó.

És mögötte kürtszóra leroskadt városokat sejtek
és égre szökő, illatos ciprusokat
és vadszegfűtől tarka mezőket,

melyek szakadékos völgybe futnak alá.
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Mint a kék pára, hullámzik benne a múlt.
A trópusi nyár üst je ez a völgy, útján
a kavics simára kopott; kétezer év
juhnyája hajtott rajta keresztül.

Együgyű bégetésük lágy/ moraja
körillömli lépteidet, aki most
ereszkedsz le a dombról s arcodon
óriás gerániumág árnya suhan.

Vállaidon göndörszőrű bárányka piheg
s jámborul ingatja fejét. Saruid nyikorognak
isteni csend körülötted, mely az állatot
is bűvébe veszi s igy lépsz be

a növekvő lángú alkonyi estbe.
Ott messze már hűvös, ezüstös az ég,
de a föld még forró, mert pirosan
égnek a fák s feléd lobban

a perzsa orgona is és tűz táncol
a bozótokon át s megkapja a zizegő füveket.
Igy állsz a rőt lobogású világ közepén
s mig az árnyak mind hozzád menekűlnek,

Jó Pásztor, válladon csendben elalszik a bárány.

-
TlDMPLOM A VÖLGYBEN

Érzed-e itt is ? Az ősi pára:
Az ember-bánat
Szállong előtted, lebeg utánad.

De mintha enyhe szellő kerenane
Már körülöttem.
A fülledt ködből csak ezért jöttem.

És mint a napfény a sűrű lombot
E kis tisztáson,
Úgy szűri lényem, hogy tisztán lásson.

Nézd csak, már látszik a templom tornya,
Mindjárt eléred;
Harangja szavát küldi elébed.

Mennyi könyörgés talált ott benne
Hús menedéket.
Hozom hamuját, mi bennem égett.

Jó itt pihenni vissza nem vágyva,
Semmit se kérve;
Bánatom oszlik, foszlik csöndjébe.

Beh jó, hogy minden zsongani kezd itt
Túl a sok vágyon.
Hajolj az Úrhoz szomorúságom.
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