
(A néma Miatyánk)

Hold és hegyek, ercfök és csiüaqok.
Fogadjátok be testvér lelkemet!

(Hold a Csóványes felett)

Az évek múltával úgy mélyül ez a költészet, úgy válik egyre
emberibbé, hogy misztikus vonásait sem veszíti el. Az Angyal megmutatta
neki a teljes világot, s rá kellett eszmélnie, hogy mindennek van visszája
is. A negativ jelenségek humanizálásának vágya szélesítette ki költemé
nyeinek mondanivalóját és formakincsét egészen új irányba. Hangját
sokszor elszorította a halállal szembenéző ember félelme, de ez tette köl
tészetét igazán emberivé és hitelessé. Sokszor megszédült a hatalmas táv
latok láttán, de éppen ez növeli verseinek mondanivalóját egyetemessé.

"Azelőtt tudtam, k,i vagyok /most nem tudom" - írja egyik utolsó,
megrendítő őszinteségű költeményében. S míntha éppen ez a költői "nem
tudás" nyitotta volna meg számára az igazi költői tudás végtelen táv
latait, a végtelerregyszerűséget, alázatot, az emberséget és a szolgálatot:

Irtam, daloltam a tőlem telőt:

Egy pohár vizet ért-e más előtt?

A túlvilághoz is ebben a szellemben közeledett. Utolsó verseiben. már
ki-kihagyó, elfúló lélegzettel, de az akaraton nyugvó hit talán soha nem
érzett erejével írja:

Akartam élni a.z egész hitet,
Szeretni, ahogy Isten szeret,
Es bízni, bízni akarok,
Abban, amit a Krisztus hozott.
Nem érzem, nem is gondolom,
De akarom, akarom, akarom.

Utolsó beszédeiben a szeretetről szólt, Utolsó költeményeit a szerétet ih
lette, Mert a szeretet és humanizmus - néha harcos humanizmus volt ez!
- kezdettől vezérlő elve volt alkotásalnak. S ez is óvta és óvja alkotását
attól, hogy konzervatívnak lehessen nevezni ...

-
Ha az isteni életre egyszer rátaláltunk és azt megismertük, a belőle merí

tett szeretetet is kell nyilvánítanunk. A szeretet nem hatolt belénk, ha nem
tűnik elő minden cselekedetünkből. A szeretet és a tűz lán,gja nem tűri, hogy
elrejtsék, vagy eltitkolják. Ahol ezeretet van, ott szükséges, hogy tevékenyen
működjék is. Minél bensőségesebb, annál tevékenyebb. Miként a szetetet az
életet belsőleg megújítja, ugyanúgy külsőleg is átalakítja. A szeretet nem is
mer színlelést. Akármit is tesz, minden cselekedete a legbensőbb életérzésből

fakad. Aki szeret, annak őszintén: cselekedetben és igazságban kell ezeretnie.
Ahol az igazság és az őszinteség hiányzik, szeretet sincs. Ha pedig a szetetet
őszinte, akkor senkit sem zárhat ki megnyilvánulásából. Ahol a szeretet va
lódi, ott egyúttal egyetemes, mindenre kiterjedő. Mint a nap, amikor sugarait a
,földre bocsátja, kiönti fényét minden irányban, így tesz az igazi szetetet is. Lé
nyege az örök élet. Minden a halál, a mulandóság, a romlás martaléka lesz, csak
a szeretet nem.

"Mindaz, aki nem cselekszik igazságot, nem Istentől való, de az sem, aki
testvérét nem szereti" (1 Jn. 3, 10). Minden bűn az igazi szeretet hiányában
gyökerezik. Bármit is vétkezik az ember Isten, a felebarát és önmaga ellen,
azért teszi, mert hiányzik belőle az igazi szeretet. A felebaráti szeretet életünk
próbaköve. Aki nem szeret, bűnt követ el; aki ezerei, nem vétkezik.

Martin Deutinger
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