
Légaut: Egész életemben arra törekedtem, hogy Jézust megismerjem. Amit
mások nekem róla mondtak, azt igyekeztem értelemmel fölfogni. Megrázott és
magával ragadott alakja. így jutottam' el JézuSl'fak ahhoz a megismeréséhez, ami
léternnek létéhez való belső kapcsolatává vált. Ez a commu'7lio élteti hitemet.
Jézus aITÓl tebt tanúságot, hogy az ember nagyobb a szellemi és a fizikai adott
ságoknál, Hogy a törvény az emberért van, és nem fordítva. Jézus ismerte a
Törvényt, de ha kellett, szombaton is gyógyított. Tisztelte a Zsinagógát, de egy
eretnek nőnek fedte föl azt, hogy Ű a Fölkent, azaz a Messiá!. A zsidó tanítók
a nőt alkalmatlannak tartották vallási igazságok megértésére, Ű pedig gyakran
beszélt nőkkel a leglényegesebbről. Amikor Föníciában egy pogány asszony meg
közelíti, úgy viselkedik, mint ahogyan a zsidó rabbiknak előírták. Szóra sem: mél
tarta. "Küldetésem csak Izrael házának szél" - magyarázza tanítványainak. Az
asszony azonban nem tágít. Ekkor Jézus keményen elutasítja. A kenyér a gyer
mekeknek jár, nem pedig a kutváknak, a pozánvoknak. De az asszony megelég
szik a kegyelem morzsáivaa is. "Nagy a te hited!" - kiált fel Jézu!!. látva. hogy
küldetése Izraelen túl minden kor minden emberének szól. Ezért meg kell ha
ladnia saját vallási hagyományát is. Allhatatos hűségben a kapott kűldetéshez,

amit egész életében törés nélkül követett, egyszeruen az volt, akinek lennie kel
lett: az Isten Fia.

Az öregember elhallgat. A konyhából kilátni a temetőre, ahol szülei nyugszanak és
ahova ő is készül már. Távolabb a tanya látszik, harminc év munkája; most egyik fia
irányítja a gazdaságot. Az asztalon kenyér,só, bor, írószerszám, a Könyv Jánosnál ki
nyítva ; "Már nem mondalak titeket szotgáknak, mert a szetga nem' tudja, mIt tesz az
ura. Barátaimnlfk mondalak titeket. mert mindent tudtul adtam nektek, amIt Atyámtól
hallottam." Az beszél így, aki életét adta barátaiért.

PSTERFALVY ANDRAS

'TOLDALAGI PÁL HÁTRAHAGYOTT VERSEI

S~eRt·Demeter•

I.

Ezen az ,úton mentünk el mi innen,
mi, élők és a holtak is, bizony;
lot'on, kocsin, gyalog, halottas ingben
és ezt, vagy azt hiába is hívom.

E földtől dk mindenképp elszakadtak.
Az én cipómre száll csupán a por.
Én sem beszélek. Választ úgysem adhat
a nagyszülő a súlyos föld alól.

II.

A sírásó a testét mélyre ásta
és eloldozta terhét egy barát.
Nyakában lánc t'an,
mellén ritka násfa,
m~ly megvilágítja haját
a térdigérot és a búzaszőkét,

Hová lett az, ki ifjan látta őt?

Nem részegítik azt sem már a tőkék

és nem táplálják nyájak és mezők.

Hallod? a percek, órák és az ~ek

f01'rásvize mögöttünk hogy zuhog.
Iszol belőle. Szomjat én sem ének.
A többi bezzeg sokszor szomjazott;
akik mulatni hajdan erre mentek
s most nem mulatnak. mert már nincsenek.
Kóstolqat.'Íák az tH hazát, a csendet,
az ismeretlen újabb fzeket.

-Falu Maros-Torda vm.-ben
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A század is sietve ment utánuk,
és vissza semmit, vagy romot hagyott;
pár bástyafalt és néhány ócska ál1llút,
a szekTényekben ócska Hm-lomot.

Ezek a fák, a templomhoz vez~tnek

és azt sötéten ott körülveszilG.
A húvös áram engem megremegtet
és szívem csordultig telik.

Ki ül a hátas, hólyagos padokban?
A kóruson, vajon ki énekel?
Sötét van és cipőmnek sarka koppa'R.
Hiába nézek szerteszét, le,' fel:

a gyertyacsonkok és halotti képek,
zord garmadája táncol itt csupán,
emléke eiu családnak és a népnek,
mely tűnni tetszik mind egymásután.

Te mindezekből --émJ csak annyit értesz,
hogy elpihent a déd is -és az ük,
s számodra épp úgy elveszett vidék ez,
'mintha elmentél volna ővelük.

III.

Kihűltek Jézus lábain a csókok
és lassan, lassan lába is kihúlt ...

Nem ismerek magamra, hogyha szólo1c
ki a sötét fasorból a szobába
beléptem, az asztalhoz ülök én,
hol a tálakban fonnyQJl a saláta
és illatozik búsan a kömény,

a villanyfény meg-megáll a villán.
Ki étkezik? Ki· enne, inna azt,
a nők s a kívánt szőlók húsa híján,
mit az idő szemlátomást rohaszt.

Hol vannak a nők és a teli tálak?
Az édes és a gyöngyöző levek.

Kifogyhatatlan lsten

Minden lépmel közelebb. vagy,
mind fényesebb vagy és nagyobb,
Te, akit egykor Abrahám is
az Istenének mondhatott.

Amerre nézek, mindenütt Te
lobogsz kifogyhatatlanul
s ma az enyém vagy, mert örökké

.személll szerint Te vagy az Or.

Mindenkié vagy, s mégis eggyé,
mindenkié külön-külön.
Hívj Mózesednek és a sátrat
kettónk számára feliLtöm.

Ha úgy kívánod, Kánaánba
a lángoszlopaid közt megyek,
vagy büntetésből háza táján
szolgálom ellenségemet.

S hogy tudná az, hogy akTWr is csak,
akármilyen sZomOTÚ4n,
az ő keménll jármába fogva
Téged szolgállak én Ura'Ql.

Jegyzet. Halála második évfOrd,,16ján közöljük Toldalag:! Pálnak ezt a hátramaradt
iratai közül el05keriilt két versét. A Kifogyhatatlan Isten minden bizonnyal kés05bbi, érett,
végleges alkotás. A Szent-Demeter va16színiileg korábbi; az sem lehetetlen, hogy nincs
véglegesen kidolgozva, s a költ05 - kivált a m. részben - még nem végezte. el rajta
a végs05 simításokat.

A SZERKESZTOstG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársaínkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel, . megfelelő margóval) küldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kézíratmásolás többlet-költségeitől.
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