
désirány. A természet nem része, hanem alá van rendelve Krisztus tes
tének, mely Szent Pál, Szent János tanítása értelmében a megváltottak
közös teste Krísztusban. A kegyelem természetfeletti ereje mindenesetre
hathatós segítséget ,nyújt a természet tökéletesítésélhez,a megdicsőillóvi
lág kialakuláséhoz. Ebben az értelemben beszél Szent Pál a természetről,

melynek "megmarad az a reménye, hogyamúlandóság szolgai állapo
tából felszabadul Isten fiainak dicsőséges [szabadságára. Tudjuk ugyanis,
hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajúdiJk mindaddig". De
éi kegyelmi állapot morális lehetőségét nem lehet a kozmosz fizikai fej
lődésének hajtóerejeként magyarázni.

Tárgyi szempontból hibáztatható módszere és Ikijelentései ellenére,
elismerést érdemel Teilhardnál a modern természettudomány és a vallás
összeegyeztetésére irányuló törekvés, a vallásos gondolkodás ösztönzése
a világi feladatok iránt, 'a .múlandó és örökké való lét összetartozásának
élénk tudatosítása. Követőinek!feladata művének oly irányú értelmezése
és továbbfejlesztése, mely a téves értelmezési lehetőségeket eloszlatva a
teilhard! világszemléletnek Teilhard szándékelta értelmét és hatását biz
tositani képes.

•

TÓTFALUSY ISTVÁN VERSEI

MÉLYSÉG, MAGASSAG ...

Mélyen, mint gyertyában a Zá.na,
csengőben .hang, sziklában zuhogó
patak, m~Hyebben, mint ércben a fém,
erdőben illat, tavak ban tiszta dallam;
mosoly búvik meg minden arc
mőgött, sugárzó, mint a látng,
finom, mint csengő hangja, friss,
forrás vizénél édesebb,
aranynál drágább, illatná l áth6.tóbb,
zenénél zengőbb, dalo16bb a dalnál.

Mafl(UJan, fönn, mint hófefhők mögött
kinyíló csillagok, völgyet vigyázó
ormok, vagy mint a búzatáblák
egébe hulló énekes pacsirta,
minden ember szívére béke hajlik.
ViZá.gít, mint a csillag, mint a nagy hegyek,
hatalmas, s oly vidám,
mint búzatáblák fölött a pacsirta,

Ebben hiszek. S a széthulló világban
mélység, magasság vonzásában élek.
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POLYRYTHMIA
iKONYORGl:S EGY JOBARATl:RT)

Mered.ek partokon ha jár,
öleld ét, Uram: el ne essen.

Jaj, szédítő a lélek szakadéka,
a mélye vonz, a kövei sebeznek,
és olyan messze, messze v.an a Szikl4,
olyan kegyetlen az 'Út is odáig.

0, fű, ha fű lehetnék,
én befonnám a lábát.

Inda, ha inda lennék,
a derekát karolnám,'

ág, jaj, ha ág lehetnék
a vállát átkarolnám.

Fának ha törzse lennék,
kőnek ha orma lennék,

Ó, én magamhoz
ölelném a testét.

De lám, távolról orzom csak, Tehozzád
kiáltok, Uram, hogy öleld át:
lábára folyj rá: el ne essen,
véllát karold át: el ne essen,
testét öleld át: el ne essen,
rejtsd, Uram, rejtsd el az öledben -

öleld át, Uraml, el ne essen.
$ZOmoTÚ cs'Úcllokc:mha jár,
Uram, töröld le arcárál a könnyet!

HiSzen te tudod, milyen keserű

az egyedüllét könnye, áradása.
Uram, te tudod, milyen keserű.

0, szél, ha szél lehetnék,
én fölitatnám a kimmuét,

napfény, ha az lehetnék,
fölcsókolnám a könnyét.

De lám, távolról őrzöm csak: Tehozzád
kiáltok, Uram, hogy öleld át .

. Hogy vedd öledbe, mint a könnyű szél,
hogy idd magadba, mint a napsugár
ma.gábaissza reggel a magányos
hegyeket, fákat, téveteg folyókat .

.DE PROFUNDIS
Eddig azt hitted, hogy a bűn

k ö r é d feszít csak hálót, - hadakozva
kerülni, tépni tórét k ü n n kerested.
Most, magad-értő, szép férfikorodra
látnod kell végre, hogya horga b e n n e d :
testedben ég. Ha futni próbálsz,
fájdalma húsodba. lhasít: nem enged.
Hiába mind: ha szagga tod, ha téped,
mélysége minden vájt sebednél mélyebb.
Kiálts: "A bűnnek tőrétln ki ment meg?"
Kiálts, közel van a szabadulásod.
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URAM, MAGAD T1tGY ...

Uram, magad tégy magadévá engem,
mert én maganntó~ kevé3 vagyok ahhoz,
hogy átmarkoljak mindent, ami bennem
tőled való vagy éntőlem való,
és odanyújtsam: fogadd el, ha tetszik.

Fonj, Uram, fonj, fonj kosarat ujjaidbót

körém, mindent bezáró fonadékot;
s szorits meg, Uram, hogy kiáltsak,
hogy megszülessek, mint vawmikor Adám,

akinek sárból gyúrtad a testét.

Gyúrj meg, teremts meg, Uram, engem:
a puszta sárnál kevesebb vagyok most.
Bizony fájni se fájok eléggé,
és jaj, hiába gyl1.jtöm az erőmet,

m.ég kiálmni se tudok magamtól.

MAGI$TRO sua SALUTEM
ECKHARDT SANDORNAK

Ha Bawssitvagy Bessenyeit idézte,
é l t ajkadon a régi· szavak íze,
elzengett Roland Olífánt-ja rég,
de te h a II o t t a d a messzi zenét,
s modern katedrán, csőasztalok között

fakuló irás dalba öltözött,
ha énekeltél: hang lett a betú,

daUá forrott a vers és sodró ütemű

életre kelt a múlt: a művész és a mú .••
Ki vagy te? Költő? E g Y nem vagy, de száz·,
Okos szavadból mennyi régi láz
csapott belénk, mig ott ültünk a padban!
Mit nem gyűjtöttél s gyújtottál magadoon

- levéltárakban s a "Kollégium"
asztalánál szép délutánokon,
estéken és kawndos éjszq.kákon,
ha könyv mellett ért hajnal s tolvaj á~oml

És mit ne';;' adtál?! Én csak néh~nap
hallgattawk, de lám, a néma lap
mögött ma látlak, hangod hallom újra:
és így tanítok - b e ~ ő ~ e d tanu~va.

Örök barát vagy. Éltető i g é n y,
Kapunyitó a rebbenő igén
át az Igéhez. - Igazságra bátor
MagiszteTÜnk a filológiából.
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