
HIT ÉS ÉLET

Al ÍRÓ NAPLÓjÁBÓl

Sokan hirdetik, írók, örülnek, ha végtelen koncentrálással és erőfeszítéssel föl tudják hozni
annak a tizedrészét, ami bennük van. Mint a bányából. Olyan gazdagok!

Magam örülök, ha végtelen koncentrálással és erőfeszítéssel a tizedrészét "föl tudom
hozni", ami bennem nincs. Olyan szegény vagyok!

Érthetőbben:

Olyan dolgokról szeretnék hírt adni az írásaimban, amikről magam sem tudok. Amit tu
dok, azt megette a fene.

Még érthetőbben:

A fenti bölcsek válogatnak a bőség szarujából.
Magam: az írást ürügynek találom, hogy ellopjak valamit lsten szarujából.

Legérthetöbben: .
A fenti írók, énjük dagadt élményhitében fanyalognak saját teljesítményeiken. Alul múl

tam magam, de azért a rmí jó. Egye csuda.
Magam:
Nem értem, hogyan, de az ihlet istentrambulinja segített, hogy fölülmúljam magam. A mü

rossz; de jobb, mintha én csináltam volna.
Végül is:
A mű nem az ember lábszára, hanem Isten homloka.
Ennyit a realizmusról.

Az igaz dolog kété1ü. Ez az élet. A valóság. A lehetőség. Modus vivendi.
Az igazság egyélű..Levágja az ember fejét. Eza halál.

Mindig azt hisszük, el kell dönteni egy kérdést. Hogy ne legyen eldölve.
És ha nem döntjük el?
Marad a pisai torony.

Megbocsátani? Kinek? "Az ellenünk vétkezőknek.. ."
Elsősorban magunknak kell megbocsátani. Hogy olyan aljasok voltunk.

Fiatal, táglelkű költő a mester lábainál:
- Mester! Mi a múfaja az öregségnek?
- Az aforizma. Mikor már semmit sem tudunk mondani.

Fiatal, táglelkű költő ámuldozva az idős mester lábainál: .
- Mester! Hogy tud ennyi remekművetés igazművet írni még most is? Mi viszi előbbre a

csodás úton? A tehetség? -
., A tehetetlenség.

Fiatal költő ámuldozva az idős mester lábainál:
- Mester! Mikor megismertem kölyökkoromban. ön adta a kezembe a kulcsot ... Az Ön

írásai. .. A szerelemhez... az elvhűséghez . .. Házához... Megannyi megválaszolatlan
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kérdésemre ... \ Isten léte... Forradalmak... A halál brutalitása Embemek ember
által való. .. ki- és bezsákmányolása . .. Filozófia az élet menetére .

- Nézze. Látja ezt a szekrényt? Kőrisfa. Nem mondom, megfaragtam. Látja ezt az oszlop
lábat? És négy fiók! Titok-rekeszek! Mit szól az intarziához? Kanadai akácot hasznaltam.
élénkvörös! És topolya beékelve. Faragom ... Csiszolom, persze. Hogy simán gördüljenek a
fiókok ..':--Nézze. milyen sok ruha elfér benne Itt ... az ékszereknek. kis rekesz. " A bú-
tor homloka fénylik. .. Elkel egy palotában is Szeretem ezt a rnunkát, negyvenegy éve
dolgozom rajta, nem is tudom, hova kerül ... A hátfelét is kidolgozom. Pár nap és kész va
gyok Nász-szekrénynek szántam, talán a gyerekemnek, a fiataloknak. Most ezen a faragá
son dolgozom . .. Itt fél centivel rövidebbre kell vennem az ajtót. Az anyag. .. érzi, hogy
él? GyaluIni . " Mennyit gyalultam! Ebben tartják majd a fehérnemüt, ott az edényeket ...
egy kis ékszer a fiókban ... A láb ívét még holnap kifaragom ... Mit mond? A kulcs? A kul
csot elvesztettem. .. Holnap még megadom neki azt az ívet, fönt .. , Legföljebb betörik a
zárat. De szép, nem?

Vörös István

Jeges fák között

Fehér fénynek tüze lobban
a kihűlő hainalokban,
beszakadt hó most a hajnal,
hóban gazolsz csapzott hajjal.

Hideg ül az öreg csendre,
félelem az életedre,
nem is élsz már, hanem fázol,
jeges fák közt éiszakázol.

Ropognak a fagyott gallyak,
a csillagok lepattannak,
mint a gombok a kabátrál,
a sötétlő éjszakáról.

K A BŐLCSESSÉGEK KÖNYVÉ-nek tGondolat
Ö Kiadó, 1982-83) első kötetét Németh László, a má
N sodikat Molnos lipót emlékének ajánlotta a szer
y kesztö, összeállító, jegyzetíró Kristo Nagy István.
V Az első kötet az 1800 előtt, a második az 1800
J után született szerzők aforizmáit, szállóigéit tar
E talmazza, A két kötet évezredeket fog át az isme
L retlen óegyiptomi elbeszélőtőlaz antik és a kö
Z zépkori irodalom, történetírás, filozófia és vallás
Ő nagyegyéniségein keresztül a modem gondol-
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Sötét felhők s ködök szállnak,
hűs vére az éjszakának.
Fehér fénnyel hajnal ébred,
pengéje egy fényes késnek.

A kabátot szétszabdalia,
de nem lelhet kelő napra,
csak véres lesz az ég, a hó,
véresen hallatszik a szó.

Nem is beszélsz. Állsz a hóban,
árnyéktalan magányodban.
Jeges fák közt a szél táncol,
nem is érzed már, hogy fázol.

kodókig. Bő válogatást ad az 0- és Újtestamen
tumból. a szentek és a pápák intelmeiböl, az úgy
nevezett neokatolikus mozgalmak alapítóinak.
íróknak, költőknek, lapszerkesztőknek meglá
tásaiból. Az összeállítás Nagy László költőtől

vett idézetekkel zárul. A két kötet, a jegyzet
anyagban ilyenkor már szokásos hibák és téves
megállapítások ellenére, jelentős munka. Nem
feledkezhetünk meg a tárgymutatót készítő

Németh Tibor György nevének említéséről sem.


