
SZENT pAL ATH:ÉNBEN

"Jőjj I Az apostol hallja a hangot, előtte a férfi.
"Jőjj, Macedónia hív, Pál I Jőjj a hazánkba, segítő.nk I"
"Jőjj miközénk" mormogja a tenger s Macedónia sziklás
nagy hegye visszhangzik s vele zendül Athén: "Pál,
Jő.1.j el, hozd az Igét, a betűknek váza terád vár,
Nálad a Jóhír.; Alfa a Kezdet s Omega: Vég. Hozd
Száradt és üresen zengő szavainknak a lelket I"

Még sose jött így büszke vezér és hangtalanul még
Így sose szelte az Égei tengert gálya-1,itorlás.
Hős Agamemnon a régi csaták szeretője sem állt így
Harci hajó.ián, mint ez a Vándor bő köpenyében.
Messzire kémlel az éles két szem, s ím a vitorlák
Enyhet adó hűs árnya alatt. mérföldnyi sem immár,
Szép szuniumnál látja Athéné isteni szobrát;
Büszke sisakja hegyén a görög napfénye ara.nylik,
Itten a tenger s túlnan Athénnek néve imádja.
Isteni bállJány I - És az apostol lelke, miként a
Tengeri mély örvény iszonyodva, forogva morajlik

Már a kövön. paloták közt lépdel a vándor apostol.
Mert ki is ő ? - így kérdezi itten a gőg, a lenézés.
Messzire nyúlt sivatag lciiuititte talán vagy eszmék
Almodozó. saruban topogó filozófusa jött el ?
- Már az Ilissos-viilgyben a fák síma sátra alatt jár,
Szokrátész ligetében az ór.iás fák szegik útját,
Távoli tisztáson görög ifjak atletizálnak;
Izmaikon ragyog át az erő meg a szépnek aránya.

Fölhágsz vándor apostol a fellegvárba, a büszke
Akropoliszra, arany s elefántcsont Sina-hegyére?
Hát nem félsz, hogy az öntelt bölcsek megmosolyognak ... ?
Bátran lépsz, s te ki egykor a gőgből a porba zuhantál,
Mostan akár az oromra is állhatsz; nem magadért mégy I
Öérette, ki van, s letagadni az emberi kéznek
Itteni műve se tudja ... a Parthenon és a Ze us kő

Temploma és az emelt oltárok nagy sokasága.

"Férfiak, ősi Athénnek népei I" - szól az apostol.
"Lelketek is csak Róla beszél és ezredek óta.
Gondolkozva kutatjátok ... hiszitek; s a bizonyság:
Száznyi pogányoltár kiizepett ez az egy. S ki e szentély
Istene? Tisztelitek, bár nem tudjátok; az írás
Rajt: a nem ismert istennek felajánlva ez oltár."

Zeng az aposto)l szózata, túlnő röpke időkön ...
Tágulj Akropolisz, s új szentéllyé alakulj át I
Itt ez a vándor apostol szellemi csarnokot épít ...
Századok égbe törő lépcsősort vájnak e várba,
S rajta vonulnak az égi valóság földi tudói:
Szetit Agoston, az Angyali Doktor, atomkori Planck, mind ...
Mindenek Öt vallják és nincs is messze mitőlünk;

Benne vagyunk, mozgunk s ami él, lett általa. Amen.
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