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NOVALIS

Himnusz az éjhez
(Hymne an die Nacht)

Mindig fel kell hogy virradjon a nappal?
Sose ér véget a földi hatalom?
Áldatlan szorgosság emészti el
az éjszaka égi lebegését?
A szerelem titkos áldozati lángja
nem ég örökké?
A fény ideje
kiméretett
és az ébrenlété is -
de időtlen az éj uralma
és örökké tart az álom.
Álom, te szent!
Tedd boldoggá többször
őt, ki az éjjel jegyezte el magát 
ebben a földi robotban.
'csak a balgák értenek félre,
kik nem ismernek semmiféle álmot,
csak azt az árnyékot,
amit te szánalommal ránk vetsz
ama alkonyatkor
a végleges éjben.
Nem éreznek meg téged
az aranylón csorduló szőlőben,

a mandulafa
csodaolajában
és a mák barna levében.
Nem tudják,
hogy te vagy az,
ki a zsenge leányka
keblét körüllebeged
és ölét éggé változtatod 
nem is sejtik,
hogy régi mesékből
te lépsz elénk és kitárod az eget
és te hozod a kulcsot
az üdvözültek lakásához .
végtelen titkok
hallgatag hírnöke, te.
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JOSEPH VON EICHENDORFF

Este
(Der Abend)

Örömünk most csöndbe tér:
Zúg a föld mint álmainkban,
lombkoronák vágyba ringnak
s lassan tudatomba ér
régi idők szelíd gyásza,
messzi villám cikkanása
mellemben borzongva kél.

CONRAD FERDINAND MEYER

Római kút
(Der römische Brunnen)

Vízsugár szökkel s hullva önt
márványmedencét már tele,
túlcsordul s fátylasan köszön
újabb medence pereme;
másodikon is túlszalad
a harmadikba sebesen,
mindhárom kap és egyre ad,

árad s pihen.



KURT KLINGER

Látogató dél ről
(Besuch aus dem Süden).

Az első útján Bécs felé,
Apuliából a mi telünkbe jutva,
barátom a vonatban a Madonnához Imádkozott:
ne hagyja. hogy elpusztuljon ebben az országban.
Kimerülten és lázasan mesélte nekem:
"Óriás fekete tömegeket, kőtömegeket láttam
és havat. mérhetetlen havat
és fekete erdőket, melyek nem értek véget
és fekete tavakat és teljesen sötét, néma helységeket.
Már nem is reméltem, hogy emberek közé jutok.
Megmentett a Madonna.
Megérkeztem - és te valóban megvártál!"
Barátom rémeket látott, melyek minket nem rémítenek meg,
mert mi beleszülettünk;
mi tudjuk, átvészelhetők.

Ha tovább marad itt, olyan sötétséget tapasztalt volna,
mely feketébb mindannál, amit feketének hitt.
A gondolatainkat látta volna - oly sötétséget,
amelyhez az ő világos nyelvének nincsenek szavai.
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BENKÖ ANTAL-8ZENTMÁRTONI MIHÁLY: Test
véreink szolgálatában (Prugg Verlag Eisenstadt. 1981).
A szerzők gyakorlatiasan és ugyanakkor tudományos ala
possággal foglalják iissze azokat az élethelyzeteket. me
lyekben a lelkipásztoroknak tanácsokat kell adniuk, és se
gíteniök kell a gondjaikra bizottaknak. Mivel a rninden
napi élet ritmusa alaposan meggyorsult, s korunk emberé
nek sokszor nagy terheket kell viselnie, természetszerűen

megnőtt a neurotikusok és a hisztérikus betegek száma is.
A tanulmányok nyomon követik az egyes lelki sérülések
kialakulásának folyamatát, majd nagy tapintattal és élet
bölcsességgel vizsgálják, hogyan tudja a lelkipásztor a sé
rült személyiséget visszavezetni a helyes és kiegyensúlyo
zott keresztényi életbe. Fejtegetéscik természetesen nem
pótolhatják az orvosi kezelést, de helyesen figyelmeztet
nek, hogya legtöhb betegségnek lehetséges olyan emberi
korrekciója is, melyet a keresztény kiizösségek és lelki
pásztoraik a maguk nundennapi munkájúban is meg tud
nak valósitani.

8ZENT-GÁLY KATA: Felszáll a köd. Az igazi költészet
elsődleges kritériuma a tisztaság és a tisztesség. Szent
Gály Katánál e két költői eszköz céllá és tartalommá vá
lik, versei igy nemesülnek keresztény lírává. Témái jobbá
ra mindennapiak : egy öregasszony keze, tavaszi pillanat
kép, esti holdvilág, mindszenti gyertyagyújtás. őszi patak
part ; de ezek a közhelyszerű, mégis fölemelő mozzanatok
a sikerült versekben. nem maradnak meg önmagukban,
hanem -- kitágitva a költemény horizontját - egyetemes
emberi élménnyé alakulnak. A költönö a csendes jelensé
gek belső neszeire figyel: a dolgok s önmagunk spirituális
lényegére. Ezt keresi az Jsten útjai cimű ciklusban is,
amely az apostolokhoz és a számára kedves szentekhez
irott verseit öleli egybe. Amit hiányolunk kötetéből, az a
költői merészség, egyéni gondolatainak valóban egyéni
formába öltöztetése. A szép kiállítású könyvet Körössy
Ilona ihletett rajzai illusztrálják. (Ecclesia, 1981)
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