
Fáradt lombja halkan verdesi
az örök Tenger harsogó vizét.
Ha szól az Isten, csak suttog Neki.
Már nem kiált és nem kérdi: miért?

Egyszer ledől. Ol'kán fut neki,
eltép i .minden életgyökerét. .
S egy fényes angyal beletemeti
a nagy vizekbe gazdag életét.

(A szomorúfűz balladája)

Eletének fája aránylag korán kidőlt. De nem volt gyümölcstelen.
Kár lenne, ha máltatlan feledés borulna rája. Pedig nem sokan tudnak
róla, még kevesebben emlegetik. Várkonyi Nándornak 1942-ben megje
lent Az újabb magyar irodalom 1880-1940 címu összefoglaló jellegű

munkája költőnk minden kortársáról. ahuszadrangúakról is mond vala
mit, neki még nevét sem említi.

Ennek nyilván az is oka, hogy reprezentatív, gyűjteményes verses
kötete sohasem jelent meg. Verseit folyóiratok közölték: kezdetben a
Zászlónk és az Elet, később a Napkelet, majd az induló Vigilia. Külön
csak egy kis verses füzete jelent meg Győrött még 1916-ban, majd egy kis
kötete Csornán 1922-ben. Később kiadott két regényt. Az egyik közűlük

a már említett A főtanító úr (1941), a másik Árpádházi Szent Erzsébetről

szóló történeti regény: Az áldozat (1942.), Gyűjteményes verses kötete
Megjött a nyár címmel kiadásra készen állt 1943-ban, csak a háborús
nehézségeken múlott, hogy kéziratban maradt.

Pedig megérdemelte volna, hogy Iíráját szélesebb körök megismer
jék. Eszmei mondanivalóján kívül (amely sohasem volt felekezetieskedően

zárt, hanem kitárult a humánumnak) értékessé teszi gazd:{g lírizmusa.
formakészsége és zamatos -- olykor egy kissé rábaközi tájízű -- nyel
vezete, Szerény. de illatos hajtás a magyar irodalom katolikus ágán.

----_llII__,...,...·-----

JATÉKVONAT

Kattant a kapcsoló gyermekk9zemben,
a sineken megindult vonatom,
súlyával robogott fegyelmezetten
a fénylő kinyíló ka szalagon.

Széjjelfeszített hegy, s mező/;'arámot

-- a játékszív a festett pléhkazán 
lli.sszhangoztak füsthaj{L állomások
apró, sebes sürgető ritmusán.

Ha néJw torpant is, futott tovább,
a csillagrajz vezette égi táblán.,
$"águldozort szabad váltókon át

ti kiirt és egyeneseket bejárván,
míg papínnas5 hegybe bújt a sín,
s ő fennakndt alagút csápjain.
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