
sonlatokat és ragyogó szimbólumokat alkalmaz: egyetemes feltámadásra
kerül' sor, és az igazak a föltámadott Krisztus képére és hasonlóságára
alakulnak át; azok, akik már a halál után Istennél vannak, dicsőséges és
a földi létezés tökéletlenségeitől mentes testben jelennek meg; ez a test
mindenkinek a személyiségét a maga szépségének tökéletességében fejezi
majd ki. Természetesen az igazak által kapott öröm és dicsőség arányban
lesz Isten adományaival, és azzal, hogy személyesen ki mennyire felel
meg nekik. Míután eltúnt a bún és a halál által megpecsételt világ, "új
ég és új föld jön létre", "Isten ragyogása tölti be világossággal az ő vá
rosát", és "Isten teljesen benne lesz minden dolgokban".

(Foly tatjuk)

•

PAKOCS KÁROLY VERSEI

A múlt év októberében, 74 éves korában Bukarestben elhunyt
Pakocs Károly. szatmári kanonok, a legjelentősebb erdélyi ma
gyar papköltők egyike von. 1919-ben jelent meg Nem csak ke
nyérrel él az ember címmel első verskötete, amelyet tizenkét to
vábbi, verseket és prózai írásokat tartalmazó kötet követett. Ko
rábbi széles sodrú, erős lendületű, expresszív szabadversekben
hömpölygő 'lírája később forrnailag is mínd jobIban fegyelPlező

dött, párhuzamosan a magyar líra harmincas években végbement
formai és stílusfordulatával. Bensöségeseob és realísztikusabb lett.
és Ihangjáballl is elmélyültebb és temperáltabb. Hagyatékából kö
zöljük ezeket a verseket.

AMIKOR KETTE)N MAGUNK MARADUNK

Sokan vagyunk még együtt. Jajgatunk.
Kacagunk. Játszunk. Gondtalan dalunk
vagy gondjainktól terhes énekünk
üteme mellett ballagunk, megyünk.

Sokan vagyunk még együtt. Kergetünk
jövőt, mi nincs még, s múltat,mely letűnt.

A zűrzavarban egymásnak futunk
és soha-soha célt nem ér utunk.

Sokan vagyunk még együtt. Harcolunk
egymás ellen, báT nincs való okunk.
Míg nem miénk a föld s a hatalom,
csák két szavunk van: Bírni akarom.

De egyszer eltűnik e nagy tömeg.
E bő világ is lesz avult s öreg.
Az ember-erdő is Titku Ini fog
és, amí nagy volt, minden meginog.

Ami kicsiny volt és alázatos,
a mindenségbe csodát illatoz
Ö Isten Lelke, az lesz a napunk:
amikor ketten magunk maradunk!

588



ADD, HOGY TÖBB:e NE :eN AKARJAK

Akartam, hogy ős fólíánsok
erdejében kedvemre járjak.
Almaimban tudósok székén
ültem a létnek és halálnak
titkát kimondva mindeneknek.
S lettem tudósa gyermekeknek.

Akartam titkon· vezekelni;
szenvedésem ne lássa s,enki,
csak te, Isten, ki a vezeklőt

könny tavából egekbe menti.
Mentem a halk úton előre

s lettem egy népnek szenvedője.

MÉG MEGNYUGODNI NEM LEHET

A test mondja: Ú már elég volt;
éheztem-fáztam eleget;
több ételt és több meleget
adjon nekem a föld s az égbolt.

A lélek szól: Jaj már elég volt
nekem a kín s a szenvedés;
elég vért adtam tűznek és
szegény szívem már csupa kék folt.

TüKRÖM

Akartam, hogy nyugodtan éljek;
kicsiny cella legyen erődöm,

hol színes álmaimba zárva
örök üdvömmel bibeWdöm.
S lettelm hajósa vad viharnak,
melyet vulkán-erők kavarnak.

Uram, te mindig mást akartál,
mint én és máshová vezettél:
mert szívembe jobban beláttc;íJ
s jobban szerettél mindeneknél.
Akarom, Istenem, hatalmad:
add, hogy többé ne én akarjak.

Fáradtan szólok: Úgy pihennék!
Zúgó fejemnek égyzugot,
szememnek álmot koldulok,
mielőtt vég-utamra mennék.

Az Úr meg így szól: Menni-menni
fáradtan-éhen, mig bírod;
előbb behintem a si rod
rózsával s úgy fogsz megpihenni.

Valaki áll előttem mozdulatlan,
és néz reám merően, mint a katlan
tüzébe néznek tágra-nyílt szemek,
csodálva, ércet mint emésztenek
a tűz~fogak, s hogyan szűlnek perc alatt
a kincs-éhes világnak aranyat.

A né2\Ő Másik lelkem felé tárul
s maga-feledten lefejti magárul
önnönmagát és szívja lelkemet,
míg .egészen. magába nem temet ...
Valaki engem önmagába nézett
s belőle most csodás világba nézek.

A hangjában tulajdon hangom érzem.
Gondjaimát jobban kisz6lni én sem
tudom. Szívemben nincs tovább titok.
Tekintetében én világítok.
S rá ha nézek magányos éjszakámon:
rajta tulajdon arcomat találom.


