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Jánosy István 
 

Spinoza – César Franck 
(részlet) 

 

Isten nem az, ki a zord időfolyásban 
egymásra görget népeket, kiirtván 
egymással őket. Kedvenc népe sincsen, 
kire az ember üdvét bízta volna, 
melynek Fölkentje végső győzelemben 
vasvesszejével legeltetné a többit. 
A bűnt, mit az ember ember ellen követ el: 
háborút, kínzást – nem az Isten akarta. 
Az Istenség: a Mindenség egésze, 
energiája, s vég törvényhozója. 
Ő hozta létre a fényévmilliókat: 
a kháoszon hogy úr legyen a Törvény, 
s végsőt karolva hív mindent magába. 
Az embernek szabadságot adott, hogy 
magát kiirtsa, avagy boldogítsa – 
így rajtunk múlik, mit alkottunk magunkból, 
személyünkből, akár a Földgolyóból. 
Mégis, ha múló életünk lepergett, 
rá visszatekintvén, érezzük: fölöttünk 
egy szerető kéz, az vigyázta mindig 
jártunk, bukásunk, és emelte meddő 
létünk dadogását értelmes egésszé. 
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