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A MODERN TEMPLOMÉPITÉSZET
IRÁNYA ÉS JELLEGE

A modern templomépítészet eas olvasó kortársa. Vele együtt
nőtt fel és őhozzá szól. Velünk együtt. alakult, változott ez a stí
lus, de, míg mi túljutva a delelőn egyszer fiainknak adjuk át a
munka és az alkotás örömét, addig - ma már látjuk - az új
építészet nem egy nemzedék sajátja, jelentősége - és eredményei
- messze túlmutatnak az emberöltő szűk kereteLn. De mivel kor
társ, velünk változik és alakul, találó elemzése komoly próbatétel
és - tniként a velünk együtt rohanó test sebességének meghatáro
zása - sok nehézséget rejt magában.

A XIX. sz, második fele és a XX. sz. eleje is a legsúlyosabb
hibákat az építészetben a templomépítészet és egyéb, szellemi tar
balmakat kifejező épületek területén követte el. A mai kor épí
tésze szent borzalommal fordul el a kor hazugnak érzett g'ipsz
arehitekturájától, melynek eredménye volta templomainkat el
özönlő és ma is pusztító Izléstelenségek ős utánzatok áradata, Min
den kor embere sajátos körülménvék között él, világa és világoké
pe nem lehet teljesen azonos egvetlen más koréval sem. Alkotásai
visszatükrözik bensőjét és sajátos meekülönböztető je,gyet visel
nek. Ha egy kor embere mégis a görögök, a gótika. vagy a re
naissance, formanyelvén beszól, akkor alkotása. hamis cseagésű.Iez

jobb esetben ügyes hazugság, és a kor emberének sivár, üres lel
kületét mutatia, Ma már mindannyian tudjuk, 'hogy templomot
nemcsak a g ótdka formáival lehet építeni, sőt azt is tudjuk, hog-y
értékes gótikus műalkotást csak a gótikus ernber tudott alikotni.

Ezzel elérkeztüuka lónycgohez: a modern templomépítészet
alapja, alf'ája és omegúja az, a felismerés, hogy a modern templo
mot a ma és a holnap embere, épíili és nem 500, vagy 2500 évvel
ezelőtt épült. A mai kor embere úg-y érzi, hogy önálló, sajátos
mondanivalója van a .ternplom s zárnára, az ő bensőjét ~a:rja el
mondani az énítészet. nyelvén, Természetes, hogy másképpen szól
Istenhez" hiszen más világ-ban él, és ő maga is lényegesen más,
mint elmult korok emberei.

Mindez esetlog természetesnek tűnik, :die ne feledjűk, ebben
már az új művészet kikristálvnsodását láthatjuk és gondoljuk
meg: nem választ el egy évszázad sem a kortól, amely az építéseet
művészi célját abban látta. hozv minél tökéletesebben másolja el
múlt korok stílusát, vagy elvi meggondolás nélkül ve,gyüse a gon
dosan másolt formákat, Szomorú néldája enneik a Walder féle
Szent Imre' herceg úti oisetercita templom, a Lehel téri romantikus
templom, de leginkább e.1rette'utő a Szilágyi Dezső téri református
templom.. .

Ha kissé értetlenül állunk a modern templomépítészet egyes
új. vaev éppen lez'újabh alkotásn cW1t, - nem szabad megfeled
keznünkarróI. amit egyik kitűnő esztétikusunk mondott: ·"A ma
izlése: a tegnap stílusa. A ma stílusa: a holnap ízlése", Ebből kö
vetkezik, hosry a modern temnlom.v ritószet eg-yben önmagunk tel
jesebb megismerésére is nevel, tudatosan éljük át azt, ami talán
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öntudatlan bennünk, felismerjük magunkban a modern embert.
aki kozvBtlen, bensőségee kapcs-olatiba ,ak:a.r kerülni Istennel 
enfelől, és extatikus lendülettel - melyben nem kevés heroikus
szín van - tör a misztikum és a metafizika világa felé - másfe
lől. A modern templom gondolkodni tanít, - nem oktató képeos
kében, .hanem önmagában, a maga egy&zerűségébenés ezzel olyan
feladatot teljesít, melyet a gótikus ember ismert fel utoljára,

"Engedjük művészeinket újat keresni, azon idő - a mi időnk
- szabályai szerínt, melvben Isten élni rendelt minket," Marius
Besson. Svájc püspökének szavai alapjrun próbáljuk megállapí
tani a modern templomépítészet jellemzőit, - tudatában annak,
hogy minden rendszerezés egyszersmind erőszakosságot is tételez
fel; az igazi müalkotás kitör az elhatárolásból, de elhatárolásra
ez áttekinthetőségérdekében feltétlen szükség-ünk van.

Mondottuk, hogy a modern templomépítészet alakulásának
alapja az a felismerés. hogy önálló mondanivalója van és kora
problémái csakúgy, mint eredményei új választ kívánnak. E stí
lUJS jellemzői mínd ebből a felismerésből indulnak ki.

. A modern templomépítészet mindenekelőtt őszinte akar len
ni, ezért kerüli az általa hazugnak érzett sallangokat és tudatosan
szűkszavú egyseerűség-re, a lényeg minél teljesebb kifedezésére tö
rekszik. Mínden apró résaletpepeeselést elhagy az ergész lendülete
és töretlen kifejezőereje érdekében. A templom kdalakításában szi
gorú szerkezeti elv vezeti, melyben mély gótikus rokonságot árul
el. Bátran használja korának nagyjelentőségű építészeti vívmá
nyát, a vasbetont és ezen túlmenően a korszerű szerkezeteket, mint
pl. az u. n. vasbeton héjjakat. Ezzel olyan fel'adatok könnyűszer
rel való megoldására vállalkozhat, ameJ.yeik:et elmult korok egy
általán nem, vagy csak nagy- nehézséaek árán tudtak megoldani.
Gondoljunk például egy modern templom karcsú tomvára. melyet
általában camparrile médjára közvetlenűl a templom mellett, de
különállóan építenek, - vagy n.agy. áthidalásainak rendkívül]
kőnnyedségére,melyek sok esetben a könnyed lebegés erejével hat
nak és teherbirásunk esetleg lényegesen több, mint a régi, vaskos
szerkezeteké,

Ebből következik a modern templomépítésset gótikus vonása.
hogy semmiképen sem szándékozik a szerkeeetet elrejteni, v~y
pl. boltivet imitálni ott, ahol nincs, - nem akarja a szerkezetet
láthatatlanná tenni, wt, a vázat. a csontvázat a belső és külső
térformálás alapvető eszközévé teszi. mondanívalójának lényeges
részét ezen a nyelven mondja el. Ezen kettős elv, az őszinteség és
a azerkeseti elv egyik megnyilvánulása, hogy - a cement és az
adalékanyag finomodásának eredményeképen - a vasbetont nem
vakolják. sem nem burkolják, hanem gondos zsaluzással, mint ön
magában szép anyagot hasanálják. Ssívesen hasznél fel helyi anya
gokat és fát is, ha ezt, a körűlmények és a táj jellege úgy kívánja.
(Alpesi kápolnák.)

A modern temnlomépítéseet feltétlen követelménye, hogy a
szellemi tartalmat az épület önmagában is kifejezze és ne csak
R rátett kereszt különböstesse meg egy szerelőcsaruoktól.A prob
léma komolyságát semmiképen sem azok élik át, akik - hiányoz
ván a megszekott apró diszek, kedves putték. aranyozott szobrok
és felületek - a modern templomot kategóríkusan gyárépületnek,
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hideg, üres csarnoknak nevezile A modern templom és gYÚlr ugyan
azon ember alkotása, tehát feHétleu közős vonásokat is kell tar
talmaznia, De nem veszik észre a modern templom puritán tér
alakításában a feltétlen kitárulást. a finom arányok fontosságát.
a lényegre törő lendület pátoszát,

A modern templom középpontdában rninden korábbdnál inkább
az oltár, az áldozati cselekmény áll. Nem tűr meg semmit, ami ezt
a központiságot gyengítené, ez-ért például a templom főterében ál·
talában nincs mellékoltár. Ellentétben más korokkal. a f'őoltárf
nem egy hatalmas hosszhajó mélyén, messze-meseze az embertől

kívánja beállítani, hanem jaz a célja, hogy ennek a megdöbbentő

és felséges áldozatnak minden egyeis ember közvetlen tanúja és
cselekvő résztvevője legyen. Ezzel magyarázható az az egyre ter
jedő gyakorlat is, hogy a pap a szentrnisét nem .a hívőknek hát
tal mondja, mint eddig, hanem szeenbefordulva velük. Új templo
moknál az ol tár megfelelő elhelyezésével lehetőséget kell biztosí
tani mindkét forrnának. Leegyszerűsödikmaga az oltár is. Eltü
nik a szemben való misernondást gá!tló rotablo az oltárról és a ta
bernaculum helyett inkább a középkorban kialakult pastotorium
használata terjed. Ezzel eredeti tisztaságában ragyog fel ismét
az őskeresztény oltár: a karcsú stdpesen nyugvó egy darab nemes
kőből készült kőlap (mensa) tökéletes keretei nyujt a maga, egy
szerűségében az áldozatd cselekményhez. A modem templom alap
rajza az Ő8iÍ gyakorlat szer-int hosszházas, vagy centrális, azonban
éppen az oltár feltétlen központisága által igen ritkává válik a
templom sok hajóra való tagolása és ha van is a belső térben
oszlopsor, ez csak ritmikusan vezeti .a szemlélőt az oltár felé és
éppen a vasbeton rendkívüli karcsúsága miatt ra tereit nem vá
lasztja etSvájei sajátosságnak tekinthető az ol táenak' függesztett,
vagy karcsú lábakon álló baldachinnal való hangaúlyozása, A hí
vők közvetlen. cselekvő részvételét a szentmisében az. is elősegfti,
hogy a modern templomok n.agy általánosságban Iegf'eljebb 1000
1500 személy számára épülnek. Miután az oltár középpontisága
nem tűri meg semmiféle mellékcenbrum kialakítását, szükségessé
válik az egyéni imák és a hétköznapok számára e,gy elkülönített,
u. n. köznapi kápolna építése, mely méreteinél fogva télen pl.
könnyen fűthető.

A keresztelő kápolna külön helységben nyer elhelyeeést, ahová
- emlékezve a Jordán vizére - ősi hagyomány szerínt néhány
lépcsőn kell lemenni. Egyik legszebb példája derűs világosságá
val Dominikus Böhm 1954-ben épített kölni" kelresztelő kápolnája.
Aszószéknek elhelyezésében is a hívőkkel való közvetlen kapcsola
tot kell kiépíteni, melvhez tökéletes akusztika kell, hogy alapul
szelgáljon. Ebben a környezetben többé nem érvényesülhet a szent
beszédek eddigi rétorikus atílusa, tartalomban és formában egy
aránt szükség- van új beszédmódre, erről viszont még távolról sem
mondhatjuk el, hogy túljutott volna kialakulásának kezdetén. A
gyóntatószékek helye elkülönített részen, esetleg a kápolnában
van, hogya gyónás ne zavarja a szentmise menetét, A hívők szá
mára fenntartott hely padsorai néha sugarason készülnek az. ol
tár körül, azonban szükségee lehetőleg' minddg külön réset épí
teni a gyermekek számára. A sekrestye három funkciót teljesít:
az istentiszteletek előkészítése, öltöző a. gvermekkórus számára és
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házaBBágkötések helye. Mindezek részére elkülönített helyet, le
bető.l.eg külön szobát kell kdjeldlni. A modern templom Mbalában
különállóan, a zöld környezetben épül ős ez lehetővé teszd a temp
Iomon kívüli liturgikus cselekmények, igy a körmenetek zavar
talan Iebonvolítását, Néhány hozzávetőleges~diat a templom alap
területéhez Novlant szerint: egy főre 0,5 m 2, egygyermedr számára
0,4 m2 alapterület számítandó (gyermekek ált:rulában a hívők 1/3_

1/4 részét teszik ki). A templom teljes alapterülete nagyjából két
szerese annak, amit a hívők el foglalnak. A modern templom tor
nyát, melyröl már szólottunk, a karesúság, az ég felé töri) len
dület jeHemú. A templom külső képének legfontosabb része és
mint felkiáltó jel áll. a templom mellett, Sűrűn alkalmazott gya~

kOTlat a liarangok látható kiemelése.
A templom tájolása a középkorban kötött volt: a szentélv az

épület keletű oldalára került, bár ez. alól már akkor is számos ki
vétel volt. Ezzelszimbólikusan is kifejezték jelentőségét egyfelől
és kedvező megvilágítást nyertek az általában reggeli liturgikus
cselekményekhez másfelől. Később, az idők folyamán ez mándin
kább háttérbe szorult és lassan teljesen eltünt a gyakorlatból, a
templomot egyszeruen az, utca, vagy az út felő fordították. Ma oa
tájolás a modern templomépítészet fontos eszköze, nem ragaszko
dik szígorúan a keleti Iekvéshez, - bár ssimbólikus jelentése míatt
lehetőleg ezt választda, - hanem az adott körülménveknek és az
épület szerkezetének megfolelden helyezi el a templomot és e SUb""
rint nyit ablakfelületeket. Igen gyakori, különösen dombos terü
leten a szintkűl őnbségek kihassnálásával emeletes templom épí
tése, ahol az alsó nívón az egyházközség kulturális és ifjúsági
központja helyezkedik ol,

Ra most már alkotásaiban nézzük a modem templomépítésze
tet, akkor - az előljáróban említett erőszakossággal - két, egy
mástól elkülönülő területet tudunk megkülönböztetni. Az egyik ~
U. n. latin nyelvterület: Franciaország, Olaszország, Dél-Amerika
stb., a másik az ettől északra eső réss: Svájc, Németország, Skan
dinávia stb. Kettőjük között áll és mindkét sajátságot alkalmazza
f}smk-Amerika.

A latin terület modern templomai bátor alkotókéezeégről, a
kísérleteeés nagy eredménveiről tesznek tanúságot. Meréss seer
ikezeteik és meglepő téralakításuk magukkal ragadják a szemlé
lőt és a gótika lendületét idézik. Feltehetően ég>hajlati tényezők
ie okai pl. a rendkívül merészen ható tetőmegoldásoknak.bár két
ségtelen, hogy megfelelő anyagokkal bárhol megvalósíthatők. Ez
&z alkotó lendület az oka annak ÍJs, hogy a modern templomépí
tészet fejlődésének lényegesebb mozzanataí nagyrészt latin terü
leten játszódtak le.

Az északi részen megfontoltabb, higgadtabb a modern. templom
téralakítéea, és bár ugyanolyan természetesen használják a modern
szerkezeteket, vonalaik kevéebbé tűnnek mozgulmasnak. Míg iR la
tin ember önfeledt' kitárulkozással fordul Isten felé. addig az
északi önmagába mélyed. Az észak'i elmélyedés sok értékes tem
plomot alkotott, még a távoli Finnországban is,

A modern templom megssúletését August Perret Le Rainey-í
nyersen hagyott vasbeton temploma jelzi 1923-ban. Perrét ebben
a templomban, - melvet több, alapjaiban hasonló temploma kö-
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vet (Montma;gny 1925, Arcueil 1927), - a vasbeton felhaaználásá
nak eredményeképpen feloldja a f'alfelűleteket, melyek csak mint
vékony vasbeton rács ölelik körül a templomot- Hatása felmérhfr
tetlen. a Perret által kialakított stílusban még Tokióban is épült
templom (Raymond). sőt vékony vasbeton rácsát pl. 19M-ben egy
svájci, a delsberg'i kapucinus templomon láthattuk viszont. Réga
mey és Couturier dominikánus atyáké az érdem, hogy kicsinyes
aggályok és maradi ízléstelenség nem tudta a modern templom
építészet gyors fejlődését megakadályozni. Közismert a Matisse
alkotta Vence-i kápolna. melvnek végtelenűl egyszerű és magá
valragadó keresztútja maradandó emléket hagy a szemlélőben.

Novarína finom kis alpesi templomokat épít (Audincourt, Assy,
Alby sur Cheran.), míg a fejlődésben komoly jelentőségű André
Bloo ragyogó merészségű templomterve. malynek üvegablaka már
elkészült és kiállításokon szerepel. (2. ábra. A torony két, "V" betű
alakban egymás mellé állított vasbeton lemez, mely felül össze
borul.) Akinek médjában volt a lapokban figyelemme,l kísérni
Le Corbusier Roncharup-i templomtervének alakulását: egy nagy
építész műhelyébe tekinthetett be. A mozgalmas alaprajzú és kör
vonalú templom 1954-ben épült fel. Dél-Amerika sokat vitatott,
nagy jelentöségű temploma a Nieniever építette Parnpulha-i Szec.t
Ferenc templom (1943), melynek hajój,a két, parabolaalakú vas
beton héjj (5. ábra: a szentély felőli homlokzat, A kisebb ivek:
keresztelő kápolna, sekrestye, Az egész hornlokzatot Portinari ha
talmae Ireskója borítja.) Rober-to Rio de Janeiró-i templomterve
asz{llntély újfajta meg-világ-ítását és kiemelését teszi Iehetővó,

Chemineau Quezzane-han (Marokkó) felépült temploma különösen
jól sikerült tornyával tűnik ki. (4. ábra) A mai Svájcban jabbára
téglalap alaprajzú csarnokrendszerű templomok épülnek, - fel
tűnűen nagy számban. Ki kell emelni közülük Moser komoly üu
nepélvességű Basel-i Szent Antal templomát, mint a kezdet jelen
tös alkotását (nyers vasbeton, 1926). Hasonló hatású Baur ugyan
csak Basel-i Szent Mihály temploma. Derűs világosságában mint
egy ellentétes hangulatú J. Schütz 1954-ben épült Solothurn-i Is
tenanya temploma. Glaus Schwendl-i alpesi kápolnája a szerénv
eszközökkel készült művészi értékű templom példája (1953). Né
metország vezető templomépítésze Dominikus Böhm. Az. 1929-be.n
épített Hindenburg-i Szent József templom a román hagyomá
nyok élő voltát és a modern tésdahomlokzat példáját mutatja, A
legújabban épült Köln-i Szűz Mária templom, - melynek keresz
telő kápolnájáról már ,szólottunk - derűs viláeosságú belső te-ret
és rendkívül célszerű elhelyezést mutat (1954). Sajátos érdekesség,
hog'y a Würzburg-i püspökség külön építészeti tervező irodát tari
fe-nn, rnely Sohadel vezetése alatt valóban modern és értékes tem
plomokat épít. Ezek közül is kiemelkedik SchiideI Szent Alfonz
plébániatemploma, Würzburgban. A templom valapterűlete suga
rasan szűkűl ra szentély felé, míg felfelé a tér egyre növekszik és
az így nyert építészeti hatás rendkívül figye-IemreméItó (6. ábra:
a templom oldalhomlokzata. Bejárat a torony felőli oldalon.). Az.
épület szentélye feletti kovácsolt vas kereszt, mely önmagában is
kiváló műalkotás, - a 7. ábrán látható. Ö építette' a közelmultban
a Gomünden-i Szentháromság templomot és Schiidei vezetésével
birkóztak meg a Sehweinf'urt-I Szent Kilián plébániatemplom rno-
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dern ujjáépí tésévél - kitűnően (3. ábra: a Schweinfurti templom
oldalhomlokzata- Ferdén épült az utoáhos és ezért a homlokzat
egy részét a házsor eltakaria). A messze északról, F'innországból
egy példát említek: a lappföldi Sa:Ilá-ban egy tó partján, tökéle
tes harmoniában a tájjal épült Erikainen és Sipar! kis temploma
n, ábra), Észak-Amerika latdnirányú építészetét mutatja a Min
nesota államban Breuer által tervezett most épülő nagy bencés
templom és kolostor: a templom oldalfalai mint e.gy hatalmas,
függőleges vasbeton Iegyező nyujtózkodnak az ég felé, Északi ha
tást mutat Saarinen új Minneapolis-i templomának nyugodt vo
naivezetése és finom arányai. Magyarországról öt templomot ídéz
hetek: Kotsis Iván balatonbogláni temploma ikülönösen belső fi
nomságával és harangtornyának nyugodt lendületével tűnik ki.
Weichinger pécsi pálos temploma a tájjal harmonizáló külső kép
nek és a hatásosan egyszerű belső térnek kitűnő példája. Rima
nóczy pasaréti temploma kűlső téralakításában figyelemreméltó.
Körmendy Nándor komáromi temploma puritán térformálásával
érdekes új megvilágítási módot tett lehetövé. Legkiválóbb talán
az oly sok harc után felépült városmajori templom. Külső-belső

téralakítása, tornyának vonala egyaránt komoly művószi értéket
jelent. Sajnos, e,gye.tlen templomunkban sincs, megoldva az esti
megvilágítás kérdése, néhol egyenesen bántó la helyzet. Másrészt
a magyarországi modorn templomépítészet szerény kezdetének
hatását erősen lerontja a bennük található művészi alkotások rend
kivül különböző színvonala,

Rendkívül fontos kérdés ma: milyen legyen a modern tem
plom és a benne elhelyezett képzőművészeti alkotások viszonya'
A modern templom - fokozottabban, mint bármikor - az épület
ésa képzőművészeti alkotások feltétlen egységét. kívánja meg. A
modern képzőművészeti alkotásoknak az épület, az elhelyezés is
meretében kell születniök és abba harmonikusan beleilleszkedniök.
Régi, más stílusú műalkotásokat csak gondos mérlegelós után sza
bad benne elhelyezni, vagy a templom tervezésénél az, épitésznek
számolni kell azok hatásával. És még' üg'y:a modern templom
legnagyobb ellensége a "gipszszobrászat" bármely formája. '. Szer
te a világon a legkiválóbb művészek sietnek a templom külsö
hel,ső kialakításában az építész segítségére, hogy - mindenkor az
épülettel harmoniában - az Isten felé forduló lélek k~fejffl;ését

seg ítsék. A közelmultban elhunyt Matdsse Vence-ou kívül Assy-ban
festett, a kubizmusból induló Fernand Lézer Assy-ban mozaikot.
Audineonrt-ban ős Courf'aivre-ben üvegablakot készített, aztán Bon
nard, Braque, Chagall, Georges Rouault, Lureat, a nagy szőnvee
ÓS gobelinterveeő, Marie- Arbedl, Helene MaJi és még ki tudná
miud felsorolni azoknak a Iranola művéezeknek neveit. akik alko-

-tásaiikkal a modern templomot gazdagítocták. BraziLiában Porti
nári, Svájcban Jean Hutter, Albert Schnvder, Remo Rossi, Né
metországban A. Viendlinsr és Georg" Medstermann, Magyaror'f:!zá
gon Aba-Novák Vilmos. Pátzav Pál és Ohmann Béla, - a mo
dern egyházművészetkiemelkedő alakjai. Két alkotást az utóbbi
aktól külön ki kell emelnünk: az egyik régibb, Aba-Novák Vilmos
alumdniurnra festett freskójaa városmajori templomban, a másik
csak egy-két éves: Georg- Meistermann hatalmas würzburgi f'res
kója a Sohadel-féle templomban, Szent .Iá.nos Apocalypsis-ének ra-
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jongó víziója a legmodernebb művészet nyelven, viharos lendület
tel ragadja magával a nézőt. A megnövekedett ablakfelületek új
vűrágzásnak indították a színes üvegablak művészetét és olyan
alkotásokat hoztak létre, mint Léger művei, vagy Medstermann
nagy pünkösdi látomása - 250 m2~en. Új műfajok is születnek az
új templomhoz: betonba ágyazott, vastag, rusztikus ssínes üveg
ablakok, domborművek szfnes betonból, színes aszfalt és még sok
más.

Szemlénk távolról sem teljes. Meg1kíooreltük áttekinteni és el
mondani, hogy mít jelent ma a modern templomépítészet. Le Cor
busier mondotta - és rajzolta - egyszer: ·,.Európa eddig két ön
álló stílust alkotott, a görög ,stílust és agótikát. Hisszük, hogy
nekünk jutott aZa feladat, hogy megalkossuk a harmaddkat, a
modern stílust." Végezetül tegyük hozzá, hogy ez a stílus meg
van. itt, előttünk és velünk, és ma már elmondhatduk. hogy a mo
dern templom - megszületett !

PACSIRTA SZALLJ

Mint sziirke kődarab, ha felhajítják,
s megáll a csillogó tető/okon

egy pillanatra, úgy állsz a maoaeban,
de a szabadság fénylő szárnya von
tovább, tovább. S ha ködben tűnik el
alattad ez (li láth.ató világ,
dalolva kérdezed) ki jön velem.
Látod, a föld nem száll veled tovább!

De én megyek! Várj, meg te szép madár!
Nagy villanások, sugarak között
a lelkem nálad is messzebbre szálC,'
az életem ünnepre öltözött.
Kevés nekünk a föld, ez a valóság!
Mily szűk határig láthat el a szem!
S milyen kitartó, erős ostromokkal
hódítja meg szivünk a Végtelen !

Pacsirta szállj magasba, magasabbra!
Suhan}, lobogj bennem te tiszta vágy!
Ú gy rugom el magamat e világtól,
hogy meg sem rezdül alattam az ág ...

Csanád Béla


