
Most mire megy vele, hogy ismerte valahaz Sokra. Tanúságot, bizonyítékoll
kapott, hogy múló földi életünk mégis nagyszabású dolog. Amit ismert valaha.
megvan sértetlenül. S nem ábránd, illúzió, képzelgés, hanem - az élet kiinduló
pontja, mintegy tárgyalási alapja. Követelménye és alkatrésze a legelemibb való
ságnak. Hiába fog nemsokára elillanni eszméletéből ez a boldogság, ami el
fogta, sőt hiába fog összedólni egyszer a világmindenség is, mert ami megvan,
az nem a boldogság és nem is a világ. A behavazott kisváros képe csupán az
emlékezése fogódzója, Az először megpillantott hóesés csupán lehorganyozta,
megrögzítette az emlékezetében, visszaidézhető módon, azt az érzést, amivel két
évesen, háromévesen a világot egyáltalán nézte. Azt, amivel a parányi gyerek
fogadja a jelenségeket, még a valóságról alkotott elképzeléseink nélkül, sőt még
a nyelv, a szavak nélkül, míkor még az "ego", az énünk sincs egészen levá
lasztva arról az észlelő, személytelen, nagyobb valamiről, amí (aki) a jelensége
ket felfogja. Ha majd negyvenévesen "érzés"-nek nevezi és szavakat keres rá,
ilyesfélén fogja értelmezni, amivel a létezést fogadta: ámulat, félelem, vonzódás
és visszarettenés az idegen, új, ismeretlen világtól. Meghátrálás és kíváncsíság,
Vakmerő kalandvágy és biztonságos különlét. Éles gyanakvás- és lelkes elragad
tatás. Vagy ki tudja még mi minden egyéb. - amelyek azonban mindenestől

benne foglaltatnak egyetlen korábbi, teljesebb érzésben: Hogy létezni csodálatos,
regényes. nagyszeru dolog. ' .

Ezzel kezdődik a világ. Ezt nem szabad .veszni hagyni soha. Ehhez kell, hogy
tartsa magát -mínden dolgában, egész életében, mindenen át: másképp nem tud
ja megőrizni sértetlenül. Ez Esti Kornél nehéz, szígorú -erkölcse, És a halál
felé, a semmi felé utazva attól fogja el a váratlan boldogság, hogy bebizo
nyosodik, meg tudta őrizni.

DUDÁS KÁLMÁN VERSE

Nem. tűr meg tonút

Két-három röpke strófa erejéig
sem tűr meg ta1carásához tanút
(tanúsítód e fuTcsa sétaút) - .
emberszabású mínden őszi -tá;:
kikeTicsei szenvtelen tetézik
a szorongást, s az élteti gyanúd:
hol eddig, magként, árnya ha lapult,
lobog most spin-természetűviszály -

Sztoikus nyugtod oda - szinte sarc
belátnod, hogy e sarkított viszályra
a józan érv vajákos hangfogá,
s védtelenséged szítja a zavart:
titkát amint hűlő sugárra tárja 
jelentés már a néma cickafark,
a líla s kék közt mind ingadozó;
színétől vált a képzet emberibbre:
tünetiségnek egyként vélheted
elváltozások kinti s bentiek
párhuzamait valószínŰ8ítve -?
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•• .Ne túrj tanút te sem - int és sodot'
a soros strófa - míg ütemem él,
lebeghetsz rajta, őszi falevél,
fogytán utunk ... közel a méta, hol
minden utak értelme egybeér•••
S itt - jelenésként? - rekettyebokor
bogyóit bontja elibéd a szél 
jelkép? - az értelemnek nem elég,
az égő csipkebokor hitelét
is kevesli ..• s vajon tételes-é,
hogy utunk, ítt, a testé if léleké,
rejtettebb cél szerint néz az elé,
ami a 'többleWnk, s mértékeképp
adatik a hit, a felismerés~

miszerint úgy magánvaló a cél,
ahogy benned is lényeget cserél:
a Szeretet szívében aki él,
igét hall, látván Krisztus öt sebét.


