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I.

A VÁNDOR.
A csillagokból fényeső esett
Mikor a térre Vándor érkezett.
Ha lángol a nyár: várja itt e tér,
S a Szen,t Vándor nyaranként visszatér.
Nagy mélyből jön. Tűnt századok nyomát
Hordozzák, s a jövőbe megy tovább.
Időtlenül jár századok fölött ...
.Feje körül nagy glóriás körök.
FényfoUra gyúl a rög most, melyre lép,
S amerre néz: dereng a messzossg
Alant csillog az álmodo folyó.
Hajnalrlik. Kél a nagyaranygolyó.
Vácon kong hűvös hajnali harang.
A Vándorig hullámzik el a hang.
S amíg az alvó-messzeségbe néz:
Kiált. .A hang tüzes, hívó, merész,
Mikéntha várna nagy, forró tusát:
"Tahiba várlak magyar ifjúság!"
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II.

MIDGÉRKEZÉS.
Délestkor felzúgott egy víg hahó!
A part felé közeleg a hajó.
Bordájánál a hullámhegytetőn
Kicsiny kacsák trónolnak vakmerőn.
Forog lassúdva a hajókerék.
A széles víz feszíti tenyerét,
S míg a hajó belésüppedve áll:
A célba ért sereg a partra szálL
Erdő, madár harsogja himnuszát;
Újjong- a föld: itt, itt az ifjúság!
Eléje önti illatát a lomb,
Amerre mennek: vídám zaj zsibong.
Tetőre érve zászlórúd alatt
Gyülemlik körbe, imádkozik a had.
Mély csönd. A zászló megrepeave száll
Alulról föntre, mínt egy gyolcsmadár.
Amelyet sok szem Iángolón követ ...
A tábor érzi, Jézus, jöttödet.
A szív, az ajk, az áhítat, a csönd
Egy láthatatlan szent Vezért köszönt.
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m.
TÁBORTŰZNÉL.
Mikorra sátort rvertek gyors kezek
A hegy fejéről árnyék érkezett.
Az erdő-mély hűsebb szellőt lehelt,
Álmos madárka estet énekelt.
Az Éj az égre fényszögekkel vert
Habos, elomló sötétkék lepelt,
S míg fönt csillag: tábortűz gyúl alant ...
Mellőle messzehangzóan kél a hang.
A tüz melletti egyik oldalon
A férfinép ül dombos hajlaton.
A lányok szemben ... Rőzseláng lobog.
Egymásra néznek. Tisztán boldogok!
Testvérlelkek fellángolása ez,
Mely álmodon testvérlelket keres.
Kigyúlt szemeknek tiszta fénye kel,
A sok ajak zsolozsmát énekel.
Száz hangmadár a lángnyelvek felett
Kitárt saarnyalokal szélesen lebeg.
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IV.

FORRÁS MELLETT.
Forrás, elértünk! Sok vándor pihen
Melleted most, s felújjong a szívem.
Ahogy elnézlek: a távol közel
. Lesz és szívem' emlékeket ölel ...
. . . A forrást látom, melynek hűs színén
Papírcsónakkal játszadoztam én.
A másikat a temető megett, Felé nagyanyám lassan lépeget,
S amig vizéből sok sirt permetez:
A forrás és
bús dalt zengedez.
ö

Felém emlékrforrások JVizei:t
Látom csillogni, - nézem színeit.
Emebből rám az erdő zöldje int,
Amabból rám -gyermekkorom tekint.
Bíborlepélt borít az alkonyat
Reá, s csillog, míként egy fénydarab.
Villan amarra holdfényben
szemem,
Olvadt ezüst az holdas éjjelen.
A hangját hallom most. Buzog víze.
Körillnézek. Ki dúdol? Senki se?!
Honnan a hang? Viz mélyén valahol
Az esti csöndben egy tündér dalol.
Kicsiny ajkán ezüst ének nevet .. ;
Hogy elbűvöltél szép emlékezet. "
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v.
JÉZUS A FORRÁSNÁL.
Forrásnál ültünk. A lelkész elénk
Lépett s szólt: "Érzed? Jézus jön felénk?"
A· völgy öléből, honnan út kanyarg
- Miként Sikárba egykor - erre tart.
A vándor Ö, az élet vándora,
Ki járt, tanított s nem pihent soha.
Ajtók' előtt fáradtan meg-megállt.
Kopogtatott. Ö hány maradt bezárt!
Aílt emberszívek ajtaja előtt.
Kopogtatott. Hány nem fogadta

Ot!

A szeretet örök, nagy vándorát
Mégis csak vitte nagy szíve tovább.
Ment, ment. A szívén vágtak 'sok sebet,
Vad sorsvizekben bátran lépkedett,
Sötét hullámba könnyet hullatott,
Arcába csap,tak korbácsolt habok ...
... Jézus Urunk örök vándor marad ...
Eljött hozzánk. Közöttünk elhalad.
Ez Jákob-forrás, s minden hajadon
Samáriai. Ö szól : "Szomjazom.
után epeszt a szomjúság."
Úgy térj be hozzánk, vár az Ifjúság'.

Sztvek

-

Leül mellénk az élet rvándora,
Lelkünkbe lép, szívünk a vánkosa,
Amelyen Ö, a vándor elpihen,
A sok megtisztult édes lányszíven .
. . . Elhalt a szó s a percnyi csönd alatt
Az Úr szívünkön
áldón áthaladt ...
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VI.

A PÓLÚ-LABDAJÁTÉK.
Barakk-mélyből vídám had fut elő:
"Fiúk, játsszunk! Frissüljön az erő! ... "
Póló-labdánk a sátorok mögül
Harsány kacaj közt forgva felröpül.
Egy1k fiú a sorból ott kiáll.
Merő izom ... "Lássuk mít tud Mihály!?"
tér végéről dobja légbe fel
A labdát, mely mint óriás pehely

A

Úszik feljebb, s előre. Most leszál'l!
Nem. Várja s dobja újra fel Mihály.
Háromszor így, s a labda itt a tért
Atúszta már, a pályavégre ért.
"Hurrá!" "Éljen!" "Nem. láttam én bizony
ilyent" - kiáltnak. "Ez aztán izom!"
Megszólal egy: "Siegfried is mínt pehelyt
Ép így dobott előre egy gerelyt."
Másik: "Legyünk eszményi ifjúság,
Versengve vívjunk nagy, nemes tusát!
Dobjunk - ne tartson vissza rettenet
Távol-jövőbe eszmét, terveket,
S ha fáradttá

bágyad a gondolat,

Feszitsük meg a lelki ízmokat,
S az eszméket szívünk röpítse még
Tovább, tovább - Magyar Jövő, feléd."
Hogy hullt a szó, az arcom földerült:
"Mihály! A labdajáték sikerUlt."
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VII.

A HŰS.
Az elmúlt nap fönséges ballada,
A hősiségnek mély, forró dala.

Egy holt hever itt. Szép és fiatal.
Halála nem bukás, de diadal.
Nem szól már ajka. De tette kiált.
Gyászolja most a tábor hős fiát ...
. . . Süvített jajt az erdőrengeteg.
Fáikat döntöttek. A csend szenvedett.
Zuhant gyilkos kezelctöl egy-egy tölgy.
Halálca jajszót korbácsolt a völgy.
Vitték a jajt az ősi nagy hegyek.
Hullott a jaj, mint véres permeteg.
De mindhiába harsogtak a fák.
Egyenként veszté az erdő a fiát.
S hogy délután egyik szónok derült
Orcával és merészen szétterült
Szavakkal épp a hősökről beszélt:
A hallgatókhoz jajszó rengve ért,
S Míhály, a halkmosolyú szép, titán,
Ki ernyedt volt sok meddő szövítán,
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Most, míntna vészt sejt nemes vad: zihál.
Figyel, felugrik és elrohan Mihály ...
Az erdő roppant. Tompa jaj nyögött,
Mihály széles mellének übközött,
S amig az erdő hangja átkosan
Zúg:
mint nyil a hang felé rohan.
ö

Mentünk utána. Zajgott már a táj.
Dőlt törzs alatt holtan feküdt Mihály.
A két halott megzúzott. szétterült
Tagokkal, mint két ifjú hős feküdt:
Mihály, s a tölgy ... S a tölgyfa-törzs előtt,
Az úton még nyöszörgve összetört
Tagokkal - csurgó vér és húscafat
Két pár ökör nyögött a lomb alatt.
De épen áll mögöttük a szekér.
Rajt asszony sir: "A gyermekem. Ez él."
Nem tudták:
Szorongatott

mít szól. Sír-é vagy nevet?
egy Leány-gyermeket.

Majd görbe szájjal szekat szaggatott:
"A megmen tönk talán csak nem halott?
Felülről jöttünk. Hallott tompa hang.
Nagy reccsenéssel
tölgy zuhant alant.
A négy ökör riadtan megszaladt.
Kerékfogo vasláncunk elszakadt.

II
S~koltozánk. Derékban már töré
Fürész a törzset itt. S az út fölé
Ledől. Omlik. Már-már alája fut
Szekerünk. És az Úr e hős fiút
Küldé. Kemény kezekkel tartja fel
Az állatot ... " Többit úgy sirja el.
Csendes SZ31V'llDk az erdő hinti szét:
Meghalni másért: ez a hősiség!

•
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vm.
MIHÁLY SÍRJA.
Mihálynak sírja, mondom, itt legyen,
Ahol meghalt! Erdők között, hegyen!
A koporsö tölgyből készült, erős
Legyen! Hiszen ki benne nyugszik: hős!
A koporsót emeljék férfiak!
Könny nélkül. Hőst a férfi nem sirat.
Hallgasson el a -szó. Beszélj te: tett!
És fejfáúl állg itt: Emlékezet!
Virágot szórjatok rá reszketeg,
Imbolygó, könnytöl nedves leánykezék!
... Döbörgés ... itt-ott egy jajszó szalad.
.Mihály, a hős, pihen a domb alatt.
Sok búcsúszót a szél zokogva visz.
A sir: virágból emelt piramis ...
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IX.

A NEVETŐ LEÁNY.
Áhítatos arc, kacagó szemek. E leányban pogány isten nevet.
Szeme a férfinépre villogott ...
Hogy a- hajón jöttünk, - igy láttam ott.
E férfisóvár lány, eszertelen,
Merengő lett· az első estelen.
Tábortüznél, mikor forrón lehullt
Az első szö, arca megrínomult.
·S mídön feküdt a törzs alatt Mihály,
Úgy víjjogott, mint vészben a sirály.
De elnémúlt a koporsó előtt,
Nagy homloka sugárzott zord erőt.
És ettől kezdve szeme fénytelen

Lett, s láttam

bolygni gyakran, éjjelen.

Hajnalban egyszer - az erdőn jövék Két kar ölelte Mihály strkövét,
Hallga! Egy ajk zihálva suttog itt.
Ö az. Ott térdel és imádkozik.
Megismer. "Látja - szöl, s a <könnyehull Mihály meghalt, s szívembe szállt az Úr."
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x.
SZEME},t! VITORLÁJA.
Szemem előtt zöld tenger ring: a lomb,
Fölötte fényt alkony sugára bont.
Lombóceán ringó habját alig
Érintve úszik csendben egy ladik.
Vitorlás csónak. Villámló, heves
Futású. Zöld magaslatot keres.
Utána nincs barázda-sav, se' nyom,
Kikötője magas fenyőorom,
S magába - mint méh a virág porát Vesz színeket, sugárt, - s repül odább.
Hol dús a rény, és legsűrűbb a lomb:
Nagy, har.sogó diadallal beront.
A legmagasabb csúcsnak ütközött ...
Tekintetem Iadikja kikötött.
De este lesz, gyúlnak fent csillagok,
Sötétbe vesznek fények, lombhabok
S a csónak, hozva színt és hozva fényt:
.Jön. A parthoz: szememhez visszatért.
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XI.

BÚCSÚZÁS A zASzLO

ALAT!'.

Hogy szólní kezdtél, nedves volt szemed,
És egyre fényesebb lett s kedvesebb:
Hangod felsírt mint egy halálharang :
"Hegyen vagyunk, - a mélység vár alant.
Itt béke volt. S hogy fénylett minden arc!
Borús lesz ismét, - völgyben vár a harc.
Itt Isten szólt, emberlélek, veled.
Alant a gyarló embert szenveded.
Szabad léleknek volt itt a hona.
Alant néked ront bűnök ostroma.
A homlokod érintett itt eget.
Feléd lentről gonoszság integet.
Itt hős valál - s a Lélek fényköre
Fogott áto Vár lent törpeség lcöde.
Legyen bár sorsod lent mind mostohább,
Maradj ott is az Úrhoz hü tovább! ...
Isten veled: magasság, fénytetö,
Erdős magányban rejlő szent erő!
Áldott vagy Úr, ki voltál itt velünk.
Kísérj alá Te, Te fogjad kezünk!"
Szóltál s a hangod könnytöl reszketett.
Erős, nagy könnyet sírtak a szemek.
Leszállt a zászló, mint egy lőtt madár,
Szép volt a válás. mint egy szép halál.
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XII.

ELMENTEK.
Elmentek. Ü~ök árván, hallgatag.
Szivem buzdúl s belőle dal .szalad,
Vig dal és friss, megleIkesült, merész,
Ahogy harsog tavaszkor a vetés.
Nincs itt közel egy lélek, senkisem,
A szél nyargal s ajkarnról dalt viszen,
Magasba fut, majd mély völgyekbe tér,
Lapályra száll, hol ifjak ezre él ...
. . . Est van. Amott a Szent Vándor halad.
Megáll. És vár...
Tahiba ifjakat.
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