tapintattal és finomsággal tegye, annyi itt az érzékeny pont. E tanulmány tárgya is nyilván azok közül való. E pontokat, amennyire csak
lehetséges, gyakorlati módon kell tárgyalni, tisztában kell lenni avval
a ténnyel, hogy az embereknek és népeknek különböző vallási meggyő
ződésük ellenére is békesséqben kell megélniök egymás mellett. Azért
ma is érvényesek azok a szavak, melyekkel Brandi, a Cívíltá Cattolica
kiadója végezte hasonló tárgyú tanulmányát 1902 júniusában: "Ilyen
kényes kérdéseket tárgyalni anélkül, hogy számot vetnénk az Egyház
mai változott helyzetével, mindég haszontalan dolog, de' gyakran oktalan
és ártalmas dolog is, mert az egyenetlenségnek és a gyűlölködésnek
nyit ajtót."

HARSÁNYI LAJOS VERSEI
HAMLET
Lenni, avagy nem lenni? ~- kérdezed
És Wrdelcd sugárzó két kezed.
Fejed fölött a dán egek lilák,
Gyötröd a szép, halvány Oféliát.

Jégtől sikos a helsingőri tér,
Halott atyád zord szelleme kisért.
Színészed sír: Hekuba! Mi dolog?
S a gyilkost hírtelen torkon fogod.
Tüzét a mécs patkányra hinti szét
S ketté töröd anyád buja szívét.

A Göncöl rúdja rossz irányt mutat.
6 merre menj? Hol lelj helyes utat?
Kizökkent a világnak kereke.
Helyére tenni a szereped-e?
Lenni, avagy nem lenni? - kérdezed
És megbomol királyi szép eszed.
Izenjek-e? Remeg a két kezem.
Isten. av,agy nem Isten? _. kérdezem.
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DÍSZTÁVIRAT EGY MENYASSZONYNAK
Ha majd piros arccal elindulsz
S kísér a boldog körmenet,
Utadra minden kicsi kertből
Piros virágot törjenek.
Parancsot adok, hogy egész nap
Víg táncot járjon, aki lát,
Lábad alatt qyémánt ropogjon
S ott haljon meg rninden virág.
Hogy lássanak, millió ember
Vonuljon fel, mint robogó had,
Az angyalokkal én az égre
Kitűzetern a lobogókat.
Az

ÖSSZE

s arany lobogókat.

MICHELANGELO MEGKÍSÉRTI:SE
A remek márvány szobrot
A szem csodálva issza,
De a szobor a nézőt
Sohsem csodálja vissza.
Mínt 'műremek sugárzik.
De bármilyen nagy emlék,
Csak áll. Nem viszonozza
Az alkotó szerelmét.

A művész rémülettel
Csodálja alkotását
És lassan felemeli
Iszonyú kalapácsát.

