
Mindezeket egybevetve most már azt mondhatja valaki, hogy ha
azok a parlagi énekek és áhítatok ekkora értéket képviselnek, m-ért,
nem vették be öket a Szent Vagy Uram énektárba?

A SZVU. a mi egységes népénektárunk, még nem lezárt anyag.
De egyébként sem lehet tekintettel helyi, táji viszonyokra. Hogy a
SZVU. mellett legyen a templomoknak helyi anyagot tartalmazó
énekeskönyvük is, amely nemcsak a szorosan vett liturgiához. dc
egyéb vallásos alkalmakhoz is felhasználható, azt legfeljebb l'gyház
megvei viszonylatban lehetne megoldani. Ezt olyan nagyszabású gyüj
tő és felülvizsgáló munkának kellene megelőznie, amire talán csak
az OMCE vállalkezhatna. Az OMCE-nak azonban ~ nagyon szerény
véleményünk szerint - egyelőre még elég küzdelmébe és fáradságába
kerűlt az is, hogya Szent Vagy Uram énektár énekei végre utat ta
láljanak minden magyar katolikus templomhoz és hívőhöz.

Visszatérve most már levélírónknak arra a kitételére, meIlyel
végérvényesen a Iurcsaságok bogarászóinak lomtárába küldi a "szent
ponyvákat", csak türelmet kérő szavunk lehet. Ne dobjunk mindent
lomtárba. Sokkal alaposabban, mint ahogyan azt cikkünk tette: meg .
kell vizsgální, hogy mi az a kultikus népi vallásosságban, amit boj
torjánnak tekinthetünk és mi az a jó szőlőtö, amit a nagy idők szent
magyarjai plántáltak el népünk lelkében.

KÖRöTTEM KERTEK ÉS PIROS TETOK

Köröttem kertek és piros tetők,

a fák virágos, árnyas sorai.
Itt fekszem li magas terraszan és
lustán lélegzem, lustán, mint aki
álomba révül, máris szetuiereq.
A levegő oly friss és álmosító.
Gyilriikbe ráng s titokban ide les
az öntöző, a szőkésbőrű .kígyÓ.

Lelkem ernYő;e"'lassan szétfesziil.
Igy nyílik halkan szét a kerti asztal
piros ernyő;e. Versenyt álmodom
a rest felhőkkel, az arany tavasszal.
Félálom ez, vagy ébrenlét? Nem érzem.
Lebaiol; hogy megcsókol;on az ég.
Mindenhonnan és mindenütt a fényben
lágy illatok és illanó zenék

;önnelc felém egymást ölelve, egymást
CSÓkolva, mint a párok, szelíden. .
Fiatal testem boldogan, az édes
levegőtől megnyugtatva pihen,
bár sejti máris, hogy nem tart sokáig
az ifjúság, hogy gyorsan száll tova
az idő mindent elnyelő ködébe
vad öröme és részeg mámora.
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