
katolicitás. Felekezetek fölé ívelő vallásegység. mely a latin
egyház katolicitásában: az Egyházban teljesedik ki.

*
Tudom, hogy most érkeztem el a "Fehér Buda" leggran

diózusabb problematikájához. Rövid megoldási tervezetet ké
szítek tehát egy következő fejezetben annak a magyar katoli
kus apostolnak szelleméhez hű igyekezettel, akinek felekeze
teken túl is: új magyar mítosza van. Aki az örök hit a ma
gyarságban.

Ez az apostol: Prohászka Ottokár.
(Folyt. kiio.)

HARSÁNYI LAJOS:

VERSEK

A KÖLTÖ ELHAGYTA A KERTJÉT

A plébániakert könnyezve áll.
A bokrok közt a cinke nem dalol.
Vörösen állnak a vadgesztenyék.
Beteg tücsökszó sir a fák alól.

Itt járt e fák alatt borongva sokszor,
Itt élt, itt énekelt a Boldog Költő.

Hallgatta a kert lassú píhegését,
Mig távol zúgott szörnyü emberöltő.

Szerette az embert s a csillagot.
Az ég kapuját érezte a Holdban.
És most azt kérdi szegény elhagyott kert:
- Urunk, az égbelátó Költő hol van?

Elment. Többé nem jár e fák alatt.
De este, ha elalszik a mező

S a kert fölött megkondul a harang,
A fák álmodva suttogják: - ez ő!
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GYÁSZJELENTÉS

Tudatom az elsápadt Nap nevében
S a Holdéban, melynek két szarva már a héten
-Iégkéken állt; nevében a hülő vizeknek
S a madaraknak, míg íjedten dél felé sietnek,
A fákéban, mik elakadó szívveréssel állnak,
A pókokéban, mik sárga réteken kaszálnak
S a magaméban is, kinek száztorkú hangja már
Fönséges tiszta szókat mond, tudatom csendben:
Meghalt a nyar. Meghalt a Nyár.

A fiatalok még nem értik ezt a szörnyű hírt,

A nagy halott dermedten várja a gyülekezőket.

Az erdőszélre kiállnak a szende kicsi őzek,

A domb, viz, vadak, halak gyűlnek, susognak,
Egy nyárfa sáraranypénzt szór akoldusoknak.
Az utakon a nyirlák, (kispapok) fehér kartngben,
Karjukról füstölő fanyar tömjénje libben.
Az úton végig [egenyék piros sora suhog,
Mint infulában várakozó halk prelátusok.
A dombon a Hold kettős szarva gyertyaként ég.
Meggyujtja minden mécsesét a bársonykék ég.
Megérkezik a főpap. Arca bús, a haja ősz

S temetni kezdi a Nyarat a Bíboros: - az Ősz.

Harsányi Lajos
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