
TÖRÖK SOPHIE
KIADATLAN ISTENES VERSEI

Az istenes versek kiválnak Török Sophie több mint kétszáz kiadatlan verse közül.
1920--27 között keletkeztek, napi történések mellett abból a kínzó kíváncsiságból
is, amivel minden fogható és foghatatlan felé fordult. Férjének súlyos és izgalmas
betegségei, végül halála nem közelítette, hanem eltávolította a hittől. Ezt követően
kilenc esztendeig reménytelen sötétségben élt, beteggé rontva önmagát is. Már nem
irt verset. Élete utolsó öt évében hirtelen és határozottan keresni kezdte s meg is ta
lálta magának az Istent. 1955januárjában halt meg az 1952 októberében kezdett
gyónás-áldozások után.

Koháry Sarolta

1920. szeptember 18.:

Ismeretlen lsten - téged kereslek
Meguntam már a föld együgyű isteneit
S téged keres sejtő szívem ismeretlen Isten!
Nem szédült áhitattal - mocskos emberi erények virágát nem szórom
eléd,
Nem méltá hozzád kicsi férgek alázat-ruhás öntelt ömlengése.
Te más vagy. Nem jóságos, szelíd, megbocsátó,
Csak haláltól fenyegetett lények dicsőítik a jóságot,
Irgalmában bízva, hogy majd megkíméli reszkető életüket az
enyészettől,

Ezt jelenti nekik a jóság - gyava emberi erény.
De te tökéletesebb vagy, semhogy rothadt kis agyak megértésére
léteznél. .
Nem bünteted a gonoszt, legyen büntetése: hogy gonosznak
neveztetett e földön,
És bosszút állni csak az szokott, akit csúfosan kijátszottak már.
Nem ígérsz jutalmat' annak, ki buzgón hajtja/eléd a tömjént,
S nem lágyít meg, ha a kevély térden csúszik, hogy több kincset adj neki.
Te nem fizeted meg az erényt, jutalmazza ~nmagát, ha minden áron
jutalomra vár.
Alkudozó kalmárfogásokat nem ismerhet a te érthetlen tökélyed.
Te a nagy törvény vagy, mely egyformán sújt kicsit és nagyot, ha
orvénylő forgatagába kerül. .
Gyáva imájuk nem érhet hozzád, nem, te nem az ő megértésükre
vagy!
Napfényes túlvilágot nem ígérsz, hisz magadhoz kellene hívnod
minden levélkét, . .
Primitív kis lelkével az is él - lám kutyám hű szemében mennyi lélek!
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Oh, mindannyian elpusztulunk a vak törvény súlyos csapásai alatt I
Nincsenek kedvenc védetteid, mindegy: kunyhá, palota, vagy templom,
Minden emberi értéken közömbösen gázolsz keresztül célod felé.
Vagy tán a teremtés csodás koronáját: az emberi tökélyt megkíméled Isten?
Ki képedre teremtve érzi magát.i- nem, ki emberarc ú istent csinált
magának, . .
Saját képét tartva legszebbnek - s igy isteni származásához már
kétely sem fér.
- Mégis valahol vagy, valamit csak akarsz velünk, nyomorult
elvakult gonosz kis bábokkal!
Játszás, gyönyörködés nem lehet örömöd, emberi sorsok bogozódását
lesni hitvány öröm.
Kinek kedvére forog a föld, s kering miriád csillag vak
erőtől űzve a térben?
Ismeretlen Isten, sohasem foglak megismerhetni, s nem sejthetem
a létezés okát,
Mert mit erényedül hiszek, emberi szivem erénynek képzelt bűne csupán.
Nem kereslek többé, csak torz-istent találnék, kit káprázó szemem
meglátni képes lehet.
Emberarcod volna ismeretlen lsten I
S én meguntam már a föld együgyű isteneit.

Egyszer tán mégis visszatérek hozzád: szeretet atyja emberszülte IstenI
Majd ha szívem dermedve ver utolsót s délibáb után kapkod
elkínzott kezem:
Hazug, együgyű mesék, enyhülést hoztok majd nekem, ki immár
a végső lépcsőfokra értem,
S kulisszát görgettek felém, mennyeifényességű, csillagos kék eget,
Hogy megtörő szemem csalókán higgye: Isten kegyelme tölti ki a szörnyű

űrt, mi tátongva vár reám,
S a keserves életútról csendhen siklom át könyörületes trónja elé az Úrnak,
Ki kegyelmesen ítél, sörök életet ad, nem irtóztató enyészet lesz a bér.
Szép aranyfelhős kulissza - evvel nyugtatjamagát a félelmében őrjöngő

életösztön,
Hogy ha az utolsó fokról is letaszú a halál: angyal vár a virágos partokon.
Emberarcú isten - a rettenetes horror vacui fog visszatériteni hozzádI
Hivő alázatot gyúr belém a vacogó halálfélelem.
Vagy megátkozom a percet, mely megalkuvó gyáva embernek teremtett.

Feldafing, 1922. augusztus:

Régi görög lányok érett szívüket Aphroditéhez vitték,
Szűk ölű asszonyi testbe szűz artemis adta a terhes magot, 
Kopott kor szürke lánya, kitől könyörögjek
Meddő testemre oldást?

Mária, kit nem buja rázsák, csak vérkoszorú
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Koronáztak égi királynak:
Mária, mennyei mátka! A legszomorúbb Isten &tülője:

Nem volt-e tépett asszonyi sorsod teljesedése
Mégis az emberi gyermek?

S a képzeleten túl, hol gyöngyösen trónolsz
Égszín palástban: isten-szíveddel
Megérted-e még az asszonyi sirást ?

Ki szűz véred kínján Isten magzatját
Érlelted szörnyű halálra:
Oh, mártír Aladonna szánd meg a testem!
Súlyos ölemhen új élet foganjon
Földi örömre'

1924. november 6:

(Mihály betegágyánál)
Mondják: az éleI csak szenvedés és siralomvölgy 
de ifjú szivek mosolyognak és a biztos
boldogságat h írják. Én hányszor nevettem, hazug
arccal és hányszor sírtam őszinte könnyeket:
ki tudja azt '!
És mennyit vártam kínzó unalomban, de szivemet
mindig csak '! fájdalom
tépte ki unot: közönyéből-- és sohasem öröm!
ki tudja azt '!
És elszakadram a kegyetlen irgalmú Istentől

és megtagadtam őt. ki rövid ifjúságomat
tétlen hagyta elszál/ni és örömért sóvárgó szívemről

elfeledkezetI.
De akkor jött a fájdalom

oh. iszonyatos kínok évszaka jött. S én összetörve
gyáván és nyomorultul kúsztam vissza az Isten
lábaihoz: hogy vegye le vál/amról a keresztet!
Ím. új kín nélkül is szomorú maradok es
nem vágyam tobbé örömre. - De a kegyetlen
irgalmú Isten játszott velem, kit a kín úgy
elcsúfltott már, hogy hiszen játékra sem volt
érdemes többé! - Az Isten játszott, megemelgette
sebzett váffaim terhét - hogy percnyi remény után
jobban gyötö/jön a visszazuhanó teher: mert
Isten látni akarta tűrelmemet.

Látni akarta alázatomat.
Látni akarta: elég ronggyá hasogatott-e már a szenvedés?
Van-e még bennem elhaló szikrája a
lázadó erőknek?
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De bennem már nem volt semmi.
Buta és lélektelen alázattal csúszkáltam a sárban, óh
mennykőtől megfélemlített féregben több
büszke erő lakozik I És vacogó halálfélelmemben
imádkoztam tovább, érzéstelen és együgyű

szavakat - mert agyam nyálkás lepénnyé lapult és
elfeledtem már a szárnyaló imákat. Oh, én
sár/élek I rothadó agy cselédje I
De egyszer testem megkinzott manóifel/ázadtak.
Föllármázták sár/elkemet és én égig rázva
őrült karjaimat sikoltva szóltam a kegyetlen
irgalmú Istenhez

elég I elég!
Menj a bábumosolyúakhozl
menj az unatkozókhoz I a telt gyomrúakhoz I
menj az őrjöngőkhöz. kik még örülni akarnak I
Isten. engem bocsáss már ki ez iszonyú
ölelésből I - A jajgatás már süketté töm te
fülemet. Ajkam véres és szemem könnyektől

vak. Már nem félek tőled kegyetlen irgalmú
Isten I - Aztán [álocsúdtam és sirni kezdtem és
bomlottan tördeltem : ha csak egyszer
érezhettemvolna kegyelmedet IstenI Ronggyá
tépett lelkemmel most repülni tudnék I
És bemocskolt ajkammal zengve dalolnék
irgalmadról boldog hatalmú IstenI

1926. január 21.:

A házak közé duzzadt zacskókban lóg be a köd. 
Oh ködI ködI sivár fal ember és Isten
között. De az éj felissza a kételyt és ködöt.
A sötétség magas bolt az égig - az űrön át
láthatatlan csillagok ragyognak. Ágyam előtt

a vibráló fekete levegőben megjelenik az Isten I a
sötét IstenI félelmetes rettenetes IstenI Elszánt
daccal fúrom párnába fejem - és elfordulok
tőle I - alázatos imáimra korbáccsal felelt I
Nem akarok már beszélni az Úrral! ÚrI
Nem atyám I nem együgyű szlvek jó Atyjal Kényes
büszke úr és megsérti Őt a bárdolatlan szeretet.
Hatalmas gőgös ÚrI olykor leereszkedő, máskor
kevély - de mindig érthetetlen akaratú.
És én már nem tudom afinom udvaronc
szavakat. Én emberi fájdalma immal
untattam Őt - mint vinnyogó cseléd, mint
bárgyújobbágy - és alázatos vállaimra
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újbéllesújtott dühe. Most már nem akarok
szólni és gondolkozn i se és érezni se. Minden
moccanásom csak új olaj haragjára. És én
már félni sem tudok. És nincs szívemben több
utálatos alázat. Nincs semmi. -

1926. szeptember 25.:

Ma meztelenül feküdtem a napon, egész
meztelenül, letépve ruháimat, mint fojtó ölelést. Ma
ezer lihegő pórussal ittalak Isten! S most nyugodt
vagyok, erős is mosolygó, ezer pórusomból nevet a
Nap. - De látlak itt ülni Sötétben, jaj látom
eszelős szemeidet! Rémek ülnek arcodon, rémeket
küldesz hozzám tépett szavakkal, hogy gerincig
hasítson, hogy fekete borzalommal szívemig hasitsont
De most nem ugrom fel meggyötört sikollyal faltól
falig verve bomlott fejemet. Ma erős vagyok és
mosolygó, naptól hevült testem erejében ma szertefoszlik
minden fájdalom. Kedves, add ide dermedt
kezedet! Jöjj ki a napra, jöjj ki a fényre) nézd:
millió levélke fűrdik a csorgó aranyban, millió
levélke tartja az égnek üres tenyerét, Jó bíró leszel
a fény csarnokában, jó bíró 'és türelmes
elítélt. Mert egyforma rész jut itt minden
paránynak s a Nap igazsága Mennyekből való!
Oh nap, nap! Isteni forrás! sápadt ereinket
melegítsd parazsaddal, itasd lelkünket
eleven nyugalommal.

1927. július 19.:

Századszor fricskáz tál le magadról Uram!
kegyelmedig kúszó alázatos életem
századszor zuhant vissza reménytelen sötétbe.
De állhatatos imáim világító lajtorjáján
újra fényedig kúszom könyörtelen Isten!
Minden zuhanás elprédál valamit lelkemből
s én mindig szegényebben csúszom Eléd!
mindig tompább hittel érek Eléd!
De korbácsolt vágyam nem szűnhetik meg
ostromolni irgalmadat. S már nem is
megalázott vágyam fáj. Csakhogy mind koldusabban
kerülök Színed elé, s oly hitvány féreggé pusztulok :
hogy kifosztott lelkem
még haragodra sem lesz érdemes többé..

60


