
ti az embereket és végül magá~a marad. Végül is minden őnzőn betelik
Eötvös mondása: "Csak az önzőnek nincs vigasztalása a földön."

Mi az önzés orvossága ? Ha az önszeretet tabban ikillörnlbözik az ön
zéstől, hogya helyes önszeretet termékeny és helyes kapcsolat Istennel és
felebaráttalés ebben valósul, akkor egyszeru az orvosság: fel kell venni
a kapcsolatot Istennel és laz emiberekkel. Kezdj el szeretní - éspedig a
mindenkimek és mindig lehetséges adó szerétettel - Istent és embereket;
és jól fogod szeretni magadat, "és Ielked földerül". Egy nagy magvar ön
zetlennek, Széchenyi Istvánnak naplójában olvassuk em az imádságot 
a legmagasabb rendű önszeretetnek ezt a nagyszeru tÜlkrét:

Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi, minden órai imámat. Töltsd
be szivemet angyal'i tiszta ezeretettet irántad s hazám, embertársaim s hon
fitársaim iránt. Világosíts fel engem egy kerub lángszellemével, erős eszé
vel. Engedj a jövőbe pillantanom s megkülönböztetni a jónak magvát a
gonosztól. Add tudtomra, mit tegyek s miként kezdjem, hogy Neked egykor
a rám bízott tőkéről besztimolnaesak:

Gondolkodni akarok és dolgozni, éjjel és nappal, egész életemen át. Segítsd
sikerre azt, ami jó, tipord el csírájában azt, aminek rossz gyümölcse lehet
ne. Nyújtsd segélyedet, hogy minden heves indulatot elnyomhassak magam
ban. Engedd, hogy igazi lelki alázattal tekintsek mindent a világon s 'Úgy

fogjak hozzá akármihez.

Egész imám pedig necsak szóval legyen elmondva, hanem tetteimben nyil
vánuljon s legyen sziinteleti az éghez bocsátva. Amen.------_.__..

RÓNAY GYÖRGY VERSEI
EGY HETITA DOMBORMŰRE

Négyezer éve vágtat a ló
négyezer éve áll a harcos harckocsiján
négyezer éve pendül a húr pattan a nyíl
s a paták alatt négyezer éve
fölemelt karral meztelenül hanyatt
a földre gázolt asszír
szakállas embrió
hogy fejjel előre a Halál kő-anyaméhe

a semmibe köpje -
ez a perc míelőtt ágyékába tipornak
a perc mielőtt bordái recsegve betörnek
egymás után a kerék alatt ez a perc
négyezer éve
a dobhártyák döbbent dobaja mögött
a gyerek-sírás asszony-zokogás
négyezer éve
fölemelt karral meztelenül hanyatt
a megadás örök mozdulatával
négyezer éve
csecsemő-meztelenül szőrös kicsi magzat
öklével már csák kihült halántéka mellett
négyezer éve -
s egy néma kiáltás néma kősikoly

négyezer.éven ~t

paták alól kerék alól
a Halál méhburokfalán keresztül 
miért kell ölni ölni ölni ölni
négyezer éven át ?



..JELKÉP

Körös-körül a kert
minden lombja lehullt,
de ez a tÖlgyfa zöld még;

és távolabb az erdők

minden lombja lehullt,
de ez a tölgyfa zöld még;

a szél avart söpör,
eső avart rohaszt,
de ez a tölgyfa zöld még:

tar ágakon a hó
halotti leple leng,
de ez a tölgYfa zőld még --

ne tipord le, tél!
ne vágd ki, favágó!
MERT EZ A TÖLGYFA ZÖLD M~G !

DANTE-ILLUSZTRÁCIO

Mikor a kapun kiléptünk, a holt ég
vonaglott egyet. Vezetőm megállt
és kézen fogott. "Van itt egy pokol még,

melyet, mondta, megismerned nem árt.
De itt ne várj se kénkövet, se lángot;
itt néma csönd van, jajszó nem kiált,

kar nem mozdul, torok nem hörren átkot:
ezek a kárhozottak itt azok,
kiket szö, szív, szerelem sose váltott

meg önmaguktó!, hanem mint rabok
éltek, tulajdon börtőnükbe zárva,
s kárhozatuk: élni tovább, ahogy

létükben éltek; és ha volt a zárba
valaha lculcs: eldobták ? elveszett ?
mindegy: többé senki meg nem találja."

Ott ültek kétoldalt az út felett,
mint szobrok egy párkányon, mozdulatlan
arcukban mély üreggel szem helyett;

s míg én bámultam néma iszonyatban
őket, az Angyal kis szünet után
tovább beszélt. "Ne félj, szólt, e lakatlan

arcok emberi arcok itt, csupán
szemük fordult meg és folyt b e f e l é ki,
azért ülnek oly meredten, sután,

mint a vakok. S ha kedved van benézni
a szemük helyén nyHó iireüen:
ugyanazt látod a koponyamélyi

'Úrben: egy másik arcot odabenn
kifolyt szemekkel, s annak belsejében
megint egy újat, s tovább, végtelen

haladványban; kút ez, amelybe régen
belekiáltott valaki: a hang
hull, hull, akár a kő, folyvást a mélyben.,

s már oly régen az aknába zuhant,
hogy nincs is már. Nincs kő, nincs hang, .em emlék
róluk. Csak a hullás van, és q,lant

örök létként az, ami nincs: a Nemlét."


