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ELÕSZÓ

Nagy Miklós a magyar nép egyik legsö-
tétebb Karácsonyának emlékét õrizte meg
börtönverseiben, pedig a nemzet történelme
során akadt abból jó néhány.

Ezek a versek 1949, 1950, 1951-bõl va-
lók. A hatalomra jutott Rendszer a Sötétség
hatalmát hozta: a gyûlölet, a hazugság, az
istentelenség diadalát. Ezért ellene volt a
Karácsonynak, mely a világosság, a szeretet
az igazság és Isten emberszeretetének az ün-
nepe.

A döntõ lépéseket már megtették a totá-
lis hatalom, a zsarnokság érdekében. A kira-
katperek hazugságaival a legjobbakat juttat-
ták börtönbe és internálótáborba, sõt már az
egész ország elnémítva a vasfüggöny foglya
volt.

Mire Nagy Miklós 1951-ben kikerült a
börtönbõl, azokat a közösségeket is meg-
szüntették, melyek mindenkor õrizték és to-
vább adták a Karácsony misztériumát. Az
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iskolákból és a családokból, sõt minden em-
ber szívébõl is ki akarták iktatni ezt az ünne-
pet és jelentését.

Ez az õrült terv azonban még a börtön-
ben sem sikerült. Sõt itt sikerült a legkevés-
bé. A szabadság, a fény, a kék ég és a csilla-
gok jobban ragyognak a börtönben lévõ rab-
nak, mint azoknak, akik már nem is veszik
észre sokszor az embernek ezeket a legalap-
vetõbb és legértékesebb kincseit, mivel in-
gyen állandóan és bõségben a rendelkezé-
sünkre állnak.

Ma is hajlamosak vagyunk erre, mikor
elfeledjük, vagy nem is ismerjük már, hogy
milyen megpróbáltatások árán és milyen
hosszú úton át jutottunk el idáig.

Nagy Miklós nem tudta, hogy versei
megmaradnak. 21 évet élt még a börtön után
és mikor 1973-ban meghalt, a puha diktatú-
ra, amely látszatjavakra cserélte az igazi ér-
tékeket, jobban elámította az embereket,
mint a kemény, de nyílt elnyomás. Úgy lát-
szott, hogy ez a diktatúra még beláthatatlan
ideig megmarad.

A Gondviselés azonban, melyet a költõ
a maga életében oly csodálatosan megta-
pasztalt, megõrizte számunkra verseit, és
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azok most ötven év múlva megjelenhetnek
nyomtatásban.

Különös aktualitást ad a versek megjele-
nésének, hogy a magyar millenniumra jelen-
nek meg.

Nemzetünk élete, a keresztény magyar
állam léte egy Karácsonnyal kezdõdött,
Szent István koronázásakor. Mikor most egy
évezred után egy új Karácsonykor ünnepel-
jük a jövõbe vetett reménnyel ezt az ese-
ményt, Nagy Miklós versei segítenek meg-
élni, hogy a Karácsony, Jézus Krisztus szü-
letése, és a kereszténység elválaszthatatlanul
összefonódik a szabadsággal, nemzeti lé-
tünkkel és megújulásunkkal.

2000 Karácsonyán

Szeifert Ferenc
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SZÓL AZ ÚR

Szól az Úr: Nem sok jót tettél,
Üres korsó az életed.
De mások sok jót tettek neked.
Nem akarlak hát elítélni,
Jót teszek én is majd veled.
Jöjj országomba,
Ahol mások jóságát énekeled.

1949. április 26.
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SZÁZ NAPJA ITT

Hány napja már
Hiába vár
Az oltár régi, drága fénye.
Száz napja itt,
Míg papjaid
Kezébõl szállsz ezrek szívébe.
Oh szent Kehely
Csak énekelj
Tovább a szent Vér mámorában.
Oh gyertyafény,
Így látlak én
Két könnycsepp fátyolában.

1949. május 10.
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ÉGBOLT

Oly sokszor láttam régen
A nagy égboltot kéken
S mondtam: jó volna elérni –
Most csupán tenyérnyi,
De mintha most mélyebb lenne
S több titok volna benne.

1949. május 17.
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A KEREK ÉGBÕL

A kerek égbõl négyszögnyi jutott,
A nyári nap ide is ellátogat.
Felhõ alól be-behajol
A régi égi hold.
Elnézek én egy csillagot,
Õ is szegény magányos fény,
Árván ragyog.

1949. május 24.
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IMÁMMAL
AZ ÉGBE NYITOK

Imámmal az égbe nyitok
Cellámból: ennyi a titok.
Nincs korlát, nincs itt messzeség,
Oly közel itt a messze ég.
Nem nagy dolog, nem nagy dolog
S én enyéimre gondolok.
S mikor a homlokom tüzel,
Az enyhítõ Kéz oly közel.

1949. május 24.
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OTT VAN AZ ISTEN

Telnek a napok, múlnak az éjek,
Miért búsuljak, miért is féljek.
Mosolyban, könnyben, fényben, sötétben
Ott van az Isten úgy, mint régen.
Fénylik künn és fénylik bent mélyen,
Fénytõl az ember miért féljen.

1949. május 31.
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A RÁCSON ÁT BENÉZEGET

A rácson át benézeget
A nap az égi kékbõl.
Beh jó, hogy látom az eget.
Tudom, hogy a kék bolt felett
Valaki nekem szövöget,
Valaki reám gondol...
Oh úgy szeretem az eget!

1949. május 31.
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A RÁCSON ÁT IS SZERET

Istennek mindegy, így is ringat,
Itt is õrzi az álmainkat.
Itt is szeret a rácson át.
Nekem is mindegy: itt is áldom,
Amint átszáll a nagy világon,
Titokzatos Akaratát.

1949. június 4.
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TUDOM, MI AZ ÁLDÁS

Tudom, mi az áldás, mi az átok,
Én mindenkinek megbocsátok.
Készítik már a kedves oltárt,
Ahol szívem Szívének szolgált.
Fölgyúlik majd a gyertya lángja
S elhamvad benne, ami fájna
Tévedt bogárként égi lángon
S a világot újra megáldom.

1949. június 7.
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JÉZUSOM

Hosszú az éjszakám,
Hosszú a nappalom.
Jézusom szavát hallgatom,
Ez az én kedves Altatóm.
Most lett igazán Mesterem,
Mindig igéit keresem.
Most lett igazán orvosom,
Drága receptjét olvasom.
Most lett igazán Mindenem,
Szeret és én is szeretem.

1949. június 14.
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GONDOLATAIM

Kék lepkéi a fehér oltárnak
Gondolataim odaszállnak.
S aki odakünn reám gondol,
Megáldom õt én a távolból.
Aki imádkozik értem,
Találkozunk a könyörgésben.
S aki a vándort visszavárja,
Hallgattassék meg az imája.

1949. június 28.
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FAKAD LELKEMBÕL
SOK ÚJ FORRÁS

A néma csöndben meg-megérzem,
Hogy sokszor imádkoznak értem.
S ha hosszú is ez a magányosság,
De vizei lelkem átmossák.
Fakad sorsomból sok új forrás.
Jól esik majd az új vándorlás.
Könnyebb leszek, gyorsabb, erõsebb
Ösvényein csöndes mezõknek.
Jobban hallok, tisztábban látok.
Aki vezetett legyen áldott.

1949. július 5.
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ISTEN LESZ VELÜNK

Tépi a szél a szálakat,
Íme, egy újabb szál szakadt.
Magányosabb lesz életem,
Magányosabb az énekem.
Az ég az, ami megmarad:
Egy négyszögû kéklõ darab.
Most már csak Isten lesz velünk.
Jól van ez így:
Imádkozunk, énekelünk.

1949. július 12.
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DICSÉRJÜK
CSÖNDES MEGADÁSSAL

Dicsérjék Õt minden teremtmények,
De mert tiétek a mennyei Étek,
Az oltár fénye a tiétek,
Minden fölött ti dicsérjétek.
Dicsérjétek az Urat mihelyettünk,
Kik a fészekbõl az útszélre estünk,
Mi is dicsérjük otthonunktól távol,
Megemlékezve a drága oltárról.
Ti dicséritek dallal, citerával,
Mi dicsérjük Õt csöndes hallgatással,
Dicsérjük csöndes megadással.
Túl a reményen reménységünk által.

1949. július 19.
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OLY ISMERÕS

Oly ismerõs és ismeretlen
A kéklõ égbolt itt felettem.
Van Istennek még kékítõje,
Jut égnek és földnek belõle.
Õ mindig épít, áld és szépít
S aztán széthinti fecskéit
S ahogy a kék égen lebegnek,
Olyan jól esik a szemnek
És úgy fáj néha a szívemnek.

1949. július 26.
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ÉRIK A LELKEM

Tûnik az éjjel, jön a hajnal,
Mindig szembe a szürke fallal.
Négyszögû napfény a falon,
Kúszik tovább álmatagon.

Érzem, érik, érik a lelkem,
Új fénnyel, új árnnyal telten.
Érleli újabb titkait
A régi hála és a hit.

1949. július 26.
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FÉNYRE VÁRTAK

Mikor a fák a kõfalakon túl
A fényre várnak mozdulatlanul,
Halk rezgés borzong át a lombokon,
Érzem sorsuk a sorsommal rokon.
Mert a sötétben a sorsuk a magány
És fényre vártak egész éjszakán
S mikor a nap ott messze megjelen,
Harmatcsöpp reszket szíven és falevelen.

1949. augusztus 2.
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EZERNYI OLTÁR

Ezernyi oltár s feldobog szívem,
Ezernyi kézben az Isten pihen.
Ezernyi oltár és én egyedül,
Imáimba mennyi bús sóhaj vegyül.
Ezernyi oltár, csak lobogjatok !
Felétek szállnak könnyes gondolatok.
Ahol angyalok szolgálnak sereggel,
Nem látok én oltárt se este, se reggel.

1949
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A CSIRKE CSIPEGÉS

Ez a pesti udvar
Sötét és hideg.
Benne napok óta
Pár csirke csipeg.

Hallgatom itt fentrõl
S mint bús jelenés
Elénk száll kis tanyánk
A szép jegenyés.

Szólok, bár nem tudom,
Hova és kinek.
Mint anyám hint szemet
Kis csirkéinek.

Fény helyett szívjátok
Vak kövek dohát
Félvakon tévelygõn
Az udvaron át.

Eltûnt boldog udvar
Szabad messzeség,
Kínnal kaparjátok
Avult fal meszét.

Ki volt oly kegyetlen,
Hogy idehozott?
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Megkínozva szürke
Rövid sorsotok.

Megpattant tojáshéj
Ezt az életet
Nyitotta ki nektek
Új rabság felett?

Így tévelygek most én
E torz romokon,
Látom, hogy a sorsom
Veletek rokon.

Rácsok között élek,
Szólni nem merek.
S velem tévelyegnek
Szótlan emberek.

Vak mélybe jutottunk,
Nézzük a falat.
Égbõl, messzeségbõl
Parányi maradt.

Várunk reménykedve
Felnyíló kaput.
Mégis, mégis, mégis
Emberek vagyunk.

1949
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OLTÁR

Én sokfelé kerengtem,
Én az elégedetlen.
Most már elég az oltár,
Mert itt a messzeségben
Melegét itt is érzem
Az ágyra ráhajolván.

1949
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BÖRTÖNCELLÁBÓL

Oly sokszor láttam régen
A nagy égboltot kéken
S mondtam: jó volna elérni.
Íme a rács homályán
Csupán csak szûk tenyérnyi,
De innen mintha közelebb
Lehetne hozzá férni.

A rácson át benézeget
A nap az égi kékbõl,
Beh jó, hogy látom az eget,
Tudom, hogy kék boltja felett
Valaki nekem szövöget,
Valaki reám gondol,
Így szerettem meg az eget.

1950
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EMLÉK

Ma minden szerteszét dülöng
E rázkódtatott, fülledt korban.
A pora szállong a tüdõmön
S akikkel itt összeütõdöm,
A millióknál nem lettem különb.

De Isten volt mindig velem.
Nem csak úgy véletlen, találomra,
Amint madár száll a falombra,
És tova röppen. Isten volt jelen,
Mint anyám valamikor mondta.

Nem így gondolta. Egész más eget
Kívánt nekem tündöklõ kéken
És most a széttépett ruhám
Mögött csorog a verítékem.
Ökölcsapástól megdagadt szemem
Vérfoltjain tekint Isten reám,
Akit régen és másképen
Látott és hívott az anyám.

Ugyanegy õ, de hogy reánk találna
Ezernyi módon ölti a cserét.
Így jött velem börtöncellámba
S derengett tõle a nyirkos sötét,
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Mint engedelmes kézilámpa
Fényét köröttem úgy hintette szét
És lepihentem a dohos szalmára.

Istent érezni különös dolog.
Szégyelltem könnyeim Elõtte,
Mert látni véltem, fénye mosolyog.
Hiszen sorsunkat õ szõtte
És engem is örömmel alkotott...
Vigyázva szedtem tört fogamból
A rája tapadt véres cafatot.

1950
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KARÁCSONY
A RÁCS MÖGÖTT

Lábujhegyen a rácson át
Leskõdtem. Most ünnepli
Az ember künn Karácsonyát

A csönd, magány és vak sötét
Mélyében én is vágytam
Az ég mosolygó Kisdedét.

A folyosón, a rács elõtt
Az õrnek unott lépte
Darabolgatta az idõt.
Porlasztotta az álmait
Álmatlan éjszakának
Amit az õsi vágy telít.

Jöjjön, ki barlangban aludt
Penészt poshasztó szalmán,
Megszentelni ezt az odút.
És várni azt, amit ígért
A szalmás jászolában:
A mosolyát, a melegét.

És várni, hogy már idebenn
Lassan átmelegedjék
A sorsom alatt a szívem.

1950
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KARÁCSONYI ÜZENET

Éjfél. Harangszó száll a börtönrácson át,
A nép ünnepli messze szent karácsonyát.
A hívõ nép mely annyi baj között
Reménye szent várába költözött.
Velük tartunk, mint folyóval a part,
Bár börtönõrség és rács fogva tart.
Tõlük soha semmi el nem szakít,
Eggyé forraszt velük az õsi tiszta hit.
Fényárban áldják õk a Kisdedet,
Mi pállott szalmán, úgy ahogy lehet.
Nem jelzi más, csak összetett kezünk,
Szent éjszakánkra így emlékezünk.
Mikor feltûnt a csöndes ég ívén
Pásztortüzet keresve égi fény
S a földi lég szomjazva szedte szét
Az angyaloknak égi énekét,
Elment a súlyos lábú porkoláb,
Emlékezünk s imádkozunk tovább.
S ahogy egy csillag fényét veti rám,
Szívem mindenkinek békét kíván.
S mintha megnyílna most a végtelen,
S a rács is nyílni volna kénytelen,
Csöndes kihullásként itatja át
A kegyelem sorsunkat:
Az Istent váró fülledt éjszakát.

1950
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SORSOM

Sorsom falán csak két szót vések:
Dicsõség a Gondviselésnek!
Nem így gondoltam én ezt régen,
Ám írva volt a sors könyvében
S a könyvet Isten pergeti,
Mondjunk ezért hálát Neki
Emitt a rács mögött.

1950

34



SZABADSÁG

Szabadság! Most újra itt megszerettem
A szabadságot az én Istenemben.
E láncra zörgõ sivár éjszakákon
Fénylik elõttem, mint egy csodás álom.
Tudom már a vándorlás miért éget,
Mert betöltöd az egész mindenséget.
Csak Benned lehet messze vándorolni,
Ámulni, menni, forráshoz hajolni.
Csak Benned lehet eget nézdegélni,
Ahol a Nap fényét ujjongva méri.
A távol, közel elenyészik Benned,
Mikor utunkra hullatod kegyelmed.
A hihetetlen és a mérhetetlen
Arany madárként csattognak felettem.
Beh más itt Nálad vándorutak láza,
Mikor az ember titkait vigyázza.
És látni célt és látni pihenõket,
Ahogy az utak hálóját megszõtted.
Szívtágító magasságokat adtál,
Hogy fáradókat megtartsad Magadnál.

1950
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VALLOMÁS

Tisza töltésen vittelek,
Zúgott a szél, várt egy beteg.
Hányszor körül hordoztalak
A nyári szabad ég alatt.
Áldott falusi hajnalok!
Szívem oltárodként sajog.
Hányszor beszéltél ott velem,
Kegyelemosztó Kegyelem.
És hányszor elfeledtelek
Hajszolva törpe perceket.
S most itt a börtönrács mögül,
Ahol a csönd s magány megül,
Most érzem igazán csak itt,
Az oltár drága titkait:
Hogy itt maradtál velünk,
Kik kénesõt érdemelünk
És megszentelsz oltárokat
Te égbõl szálló Áldozat.
Oh rettenetes nagy titok,
Mely egeket átszakított!
Oh mérhetetlen Szeretet,
Mely földünkre vezetett!
De Szíved messze elragad,
Hisz megalázod Önmagad.
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Ez a szeretet megaláz:
Te és a kis búzakalász?!
Ez a szeretet megaláz:
Az ég és e kis deszkavár?!
A gonosz rád tör és megaláz:
Az aranyért ûzi a láz.
Sok hitvány szolgád megaláz:
Szívükben tunyaság tanyáz.
S akiknek szolgálsz ételül,
Elhagynak sokan hûtlenül.
Oh miért szálltál földre le,
Hisz gonoszsággal van tele.
S míg Atyádat engeszteled,
Uram ki törõdik Veled?!
Még halálod szent érdemén
Sem kél sokban semmi remény.
De tûrsz és vársz itt megadón,
Helyetted én panaszkodom.
Panaszlom ezt a szent magányt,
Mely vádol minket egyaránt.
A port az oltárok felett,
Mi rég rájuk üllepedett.
Bent az álmos szolgahadat,
Míg künn üvölt az áradat,
Vagy az õgyelgõ tömeget,
Amely reád ügyet sem vet.
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Nyüzsögnek, esznek, alszanak,
Mint férgek nyirkos kõ alatt.
Oh mennyi könny hiába hull
És szív marad hazátlanul!
Hordozzák a nehéz igát
Sorsuk sivár tarlóin át.
De máson mit kesergek én,
Mikor a szívem oly kemény,
Hogy az oltárnak titkait
Csak most érzem át és itt,
Mikor a börtönrács mögül
A csönd és magány megül.
Megõriztem én a hitet,
De mélyebben nem hevített.
Reméltem én, de a remény
Hûs hold volt sorsom peremén.
Míg másokban lobbot vetett,
Bennem langy volt a szeretet.
Vak éjszakák, süket napok,
Miket magam után hagyok.
S ahogy itt elpanaszkodom,
Egy hang szólal parancsolón:
Nézd azt a nyíló nagy kaput!
Boldog, ki azon át bejut.
És íme egy fölséges menet
Kápráztatja a szememet.
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Jönnek, Jézus, a híveid,
A roppant szentély megtelik.
Jönnek a csöndes szenvedõk,
Tõled nyernek vigaszt, erõt.
Az ifjú, tiszta, hû szemek
Szíved tüzén melegszenek.
Ki minden nyûgtõl borzadott,
Másnak terhét hordozza most.

Ki reszketett rég, mint a nád,
Kér Tõled mártír-koronát.
Farkasé volt szíve a vad,
Báránnyá váltotta szavad.
Anyák hozzák a gyermeket
Áldásra nyújtva át Neked.
Király koldus mellett halad
Közös titok íve alatt.
Eggyé folyt imájuk olyan,
Mint tengert keresõ folyam.
Bennük zajlik a végtelen,
Õk az igaz történelem.
E földön csak ti gyõztetek
S amint az õr kint dudorász,
Fölsír bennem forró fohász:
Oh add vissza oltárodat,
Te égbõl szálló Áldozat.
Szeretnék lenni ott Veled,
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Ahol Atyád engeszteled.
Nem kell a sár, nem kell e föld,
Az oltár vágya már betölt.
Már csak a Szíved keresem,
Mit megtaláltak kevesen.
Füstölgõ mécs én nélküled,
Kiolthat bármi szédület.
S a mint most itt még rab vagyok,
Szeretnék lenni a rabod,
Új békó, új rács, újra rab,
De boldogabb és szabadabb,
Oh szabadabb és boldogabb,
Mert a Szíved már befogad.

1950

40



A RÁCSON ÁT

Magunknak készítettünk
rácsot mi emberek
s a rácsba kapaszkodva
vigyázzuk az eget.

Ki tudja, hogy nõtt bennünk
mint sajgó daganat
ûrt látni és ûrt mérni
az égen s ég alatt.

Úgy, úgy csak mosolyogjad
kezedben teleszkóppal
kutatva az eget.
Nekem az ég nem ábra,
amit mérni lehet,
én végtelen hazámról
tovább énekelek.

1950
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MADÁRRAL
A TENYEREMBEN

Szegény madár bevert a vad vihar
A rácson át zordon szárnyaival.
Kezemben érzem, mily gyorsan piheg
A menydörgéstõl rémült kis szíved.
Ne félj, madárka, én nem bántalak,
Közös a sorsunk itt az ég alatt.
Akiknek Isten szárnyakat adott,
Hogy szálljunk fel és legyünk szabadok,
Daloljuk jóság, szabadság dalát
S hogy a világ egyetlen egy család.
Daloltam ezt és hittem boldogan:
Dalom szívekben majd csak megfogan.
S lám, engem is ide vihar vetett,
Mely átzúg most a vén világ felett.
Már rég erjedt az a szívek alatt
És tüzelte a lüktetõ agyat.
Keresni más hitet és új igét
S mindent, mi régi, törni szét.
Nem hallottuk, mint aki már süket,
Ritmusba sodródó lépésüket.
Kelet odvából tört ez most elõ,
Mint világot megrázó vad erõ,
Vagy – amint mondják – úgy robbant ki ránk,
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Mint méltóságos szigorú bíránk.
A múltért – így szólt – most bûnhõdni kell
És tanúskodtak embereikkel.
Írót, bírót, katonát és papot,
Orvost, tanárt, gazdát, képviselõt
Összesodort és vérpadhoz rakott,
Hogy számot adjunk színe elõtt.
Mit töprengni, hogy van-e igazuk
Amit mondottak, láttuk, hogy hazug.
A múlt elmúlt a véres sáron át
A jövõt nézzük, mint szent látomást.
Lépjük át bátran. Isten van velünk,
Õ látta azt, hogy mennyit szenvedünk
S a szenvedés a termõ szent titok,
Melytõl egy új erõ sarjadni fog.
Fölöttünk ha az ég már kiderült,
Látunk új éltet s romot mindenütt.
Fölszedjük építésre mind a jót
És tûzbe dobjuk a tûzre valót:
A bársonyszéket, amely elkopott,
Rozsdás címert és vén marsallbotot,
Korhadt katedrát, pártjelvényeket
És nyilas zászlót, amelyet lengetett
Egy szörnyû kéz a házak falán,
Mely égetett, mint pokoli csalán.
S majd hozzálátunk újra emberül,
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De nézd madárka, amott már derül.
A szárnyad száraz, szállj a rácson át
S dalold el újra a hála dalát.
S amint dalod szívedbõl fölfakad,
Megáldja Isten szálló szárnyadat.

1951
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BÚCSÚZÁS

A rácson túl a csillagok ragyognak,
Oh csillagok, én szabad leszek holnap.
Már három éve nézem ezt a rácsot,
Az idõ tõlem ennyit elharácsolt.
Ragyogtatok
Ti, kedves égi csillagok,
Nekem reményt ragyogtatok.
Sokszor elnéztem álmatlan a holdat,
A kapun túl vérebek csaholtak.
Míg a hold békés ezüstfényt hintett,
A zsarnok vérebekkel õrzött minket.
Ragyogtatok
Te hold és kedves csillagok,
Nekem vigaszt ragyogtatok.
Fordult az év és szép tavaszra válva
Napfény kúszott a zárkának falára,
Vékony fényébe mártottam az arcom,
Mert kell a fény és a meleg ezen a harcon.
Ragyogtatok
Te nap, te hold, ti csillagok,
Nekem erõt ragyogtatok.
Én elmegyek, de õk még itt maradnak,
Hordozni sorsát a magányos rabnak.
Te nap, az égi jóság fényes tükre
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Ragyogj hûséggel szegény életükre.
A szenvedõk
Sorsuk sötét fala elõtt
Tõled várnak vigaszt, erõt.
Vallom, hogy akik régen itt szenvednek,
Nem lettek árulói szent Nevednek.
Akárhogy izzott ez a szörnyû katlan,
Imákat küldtek Hozzád szakadatlan.
A sok ima,
Súlyos szívû ima
És nagyon mélyrõl kell fölszállnia.
A szabadságról mennyi álmot szõttek,
Oh engedd haza, engedd haza õket!
Keservek fûszerével telítetten
Szétmállik a hála bús szívekben.
Oh szállni fog,
A rácsot ha majd kinyitod,
Feléd fényedben fürdik sok titok.
Nem volt forróbb ima a földön eddig,
Mint amikor a szabadságot esdik.
Te sarjasztád az életfán e lombot
S az ember érte könnyet és vért ontott.
Szent mámorát most érzem én e rácson át,
Amint sodor e sötétbõl tovább.
Megállok majd, hogy mindent
megköszönjek
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A rácson túl, de szememben a könnyek,
A hála könnyei érettük ragyognak
És itt hagyom szívemet a raboknak.
Bárhol vezet
Jóságos szent Kezed,
Fölsír értük a bús emlékezet.

1951. december 19.
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HAZAFELÉ

A rács mögül immár kijöttem,
Sok fájdalom maradt mögöttem.
Megyek az utcák vak során
Káprázó szemmel tétován
A téli estén, nyirkos ködben.

Nyüzsgõ tömeg, villanyfény foltok,
Fáradt vagyok, inkább bolyongok,
De szívem elõre siet,
Emlékek szítják a szívet,
Amikre három év ráomlott.

Amott a tér, és ott a templom
És ott a ház, kedves hajlékom.
Barátaim, nõvéreim
Beh hideg van most idekinn
És sötétség az ablakrostélyon.

Keresünk mindig enyhe partot
S hiába kérdem, hol is vagytok.
Tanácstalanul köszöntelek
És kérdem, mi van veletek,
Mielõtt még fejet hajtok.

A ködben másik ködöt érzek,
Paránya ez a szenvedésnek
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S mint mérhetetlen áradat
Csapkodja a ház falakat.

Itt éltünk nyugodtan, meghitten
És most minden más lett itten.
Oh Istenem, adjál erõt,
Újult reménnyel régi hitben.

Az új élethez új erõ kell
Szenvedni most a szenvedõkkel.
Parázslik még a Gondolat,
Hogy majd igévé lobbanjon fel.

És az igébõl megszületnek
Az országot építõ tettek.
Barátaim, nõvéreim,
A régi reménnyel kereslek.

Ha lépteim még tétovázón
Bolyongnak e vak utcákon,
Érzem is, hogy itt vagyok már közel
S a célt a sötétben látom.

1951. december 20.
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Népi író, papköltõ, lelkipásztor. Az
Actio Catholica országos titkára. Mindszenty
bíboros munkatársa, a Mindszenty per vád-
lottja és elítéltje. A XX. század nagy hitval-
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Három éven át volt börtönben, az
Andrássy úton egyszer egyfolytában 24 órán
át hallgatták ki és kínozták a koncepciós per
elõkészítése során. Orrát betörték, egyik fü-
lére megsiketítették, kilenc fogát kiverték,
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