
hogy mindennek vakon az ellenkezőjét állítsuk, amit a más elvi
alapon állók hangoztatnak, mert azáltal átengedjük nekik azokat
a helyes eszméket, melyek tiszta formájukban a mi igazságaink.
Ne felejtsük, hogy Prometeus mítosza nem bibliai történet: az iste
nek ellen való lázadás nem szükségképpen lsten ellen való lázadás.
A mi Istenünk ugyan féltékeny Isten, de féltékenysége merőben

más, mint a mitológia isteneié. Nem irígyli teremtményeitől sem
a tüzet, sem amit azután felfedeztek. Hiszen éppen a találmányok
segítségével terjeszti ki az ember uralmát. valósítja meg nagy mű

vét, amelyet Isten is akart. Az idő azért adatott az embernek, hogy
az időbeli rendben tökéletesedjék, és az embernek igaza van, ha
fel akar szabadulni mindenfajta kozmikus és szociális szolgaság
alól, hogy élete emberibb és szabadabb legyen. Ne akarjuk a ke
reszténységet olyan vállalkozásokba keverni, amelyek tisztán ter
mészetes sikon mozognak; ne akarjuk elkötelezni ilyen vagy olyan
politikai rendszer vagy szociális forradalom mellett. Ezekben a dol
gokban különbözhet egymástól a keresztények véleménye. sőt,

mint ismeretes, még azoknak sem egységes a programjuk, akik
"szociális katolikusok"-nak nevezik magukat. De talán gyakrab
ban kellene elismernünk, nemcsak szavakkal, hanem cselekedete
'inkkel és tettre készségünkkel is, hogy a mi hitünk helyesli és

\ pártolja az emberibb és szabadabb életért való erőfeszítést anélkül,
hogy előírná az utat, melyet követnie kell.

A TITOK

A vadgalambnak összetákolt fészke
ma is olyan, mint ezer év előtt,

turbékoló szerelmes nászdalához
nem tett egyetlen röpke névelőt.

A sastól félt, hogya komor magasból
lecsap reá s feldúlja gyenge fészkét,
de éppúgy fél a gépmadártól is, bár
neme~ kímélet rajt a gondos vészfék.

Te, ember, füstbefulladt kalyibádtól
hová jutottál ezer év alatt?
fantáziád a roppant kölni dómig
hány milliónyi mérföldet haladt?

A trágár pun gúnydaltól a Miséig
.hány szörnyű lélekzetet kellett venned?
szólj szent süket, csodálatos Beethoven:
mi hajtott és mi énekelt tebenned?

Harsányi Lajos
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A KÖZELGŐ KEDVESHEZ

Hírül hozták a fíatal szelek, hogy
elindultál és nem vagy messze már,
mosollyal jősz, mert jól tudod: a szívünk
milyen szorongva és epedve vár.

Ha ítt leszel, a gyönge gyöngyvirágok
megrázzák illatos csengőíket,

hangjukra fű, fa, állat és az ember
ujjongó lázban gyorsan nőni kezd.

Ha itt leszel, a néma míndenségben
megszólalnak az édes fuvolák,
a vak szeme nyílik s a messzeségben
meglátja a tavasz ellőtt nyilát.

Jőjj, kedves, állj a fényes hegytetőre,

hozz homlokodon kankalinokat,
tipord el a fagyot s szegény szívünkben
típord el már a téli kínokat.

Harsányi Lajos

TŰNŐ ANGYALOK

Békét pilinkézik a hó a földre,
angyalkezekből készült takaró
borít be mindent. Csöndes altató
zenét duruzsol kályhám. Mindörökre

készülő csönd ez már} Vagy sebgyötörte
szivem vágya: mig halkan hull a hó,
ne legyen más nesz, semmi hallható
zaj ne ijesszen? .. Csöndem összetörte

valami bántó rianás. A fákon
riadtan csöngetyűz a zuzmara.
Szememre köd ül; alig-alig látom.

hogy száll tovább az angyalok hada.
Szívemre mázsásan tipor egy lábnyom,
s fullasztón temet be a tél hava ...

Agoston Julián
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