
helytelenül. A vallásos életnek a gyógyító hatása nem tagadható, de éppen.
úgy mel1ékhozamként kezelendő, mint pl. a szeritkenet szentségénél a
testi javulás. Ez is akkor következik be, "ha lelkének is javána válik";
ha nem, akkor hinnünk kell, hogy az örök értékek szempontjából a tény
leges állapot a kedvezőbb. A lelkipásztor számára a gyóntatás kiapadha
tatlanemberismereti forrás. Ha Iélektanilag is felkészülten nyúl a problé
mákhoz, saját tapasztalata is gyarapodik s kialakul benne a készség,
amelynek segítségével bonyolult eseteket röviden, határozottan és sike
resen meg tud oldani.

A lelkipásztor segíthet a gyógyító orvosnak is, mert sokszor egyedül
ő van abban a helyzetben, hogy kellő szakértelem birtokában rnindenki
más előtt felismerjen lelki rendellenességeket, hiszen nem ritka eset, hogy
a pap mélyebben lát egy-egy ember lelkébe, mint annak .a legközelebbi
hozzátartozói, s így módjában áll rábírni felebarátját, hogy az a termé
szetes eszközöket is vegye igénybe szükség idején.

Amit az egyes lelkipásztor .a tudományoktólelvi síkon megkap, azt
közvetlenül az egyes embereknek adja vissza, akik hozzáfordulnak ba
jukban, vagy örömükben. A pasztorál-pszichológia pedig a maga fennál
Jásával újabb illusztrációja lesz annak az ősi tételünknek, amely szerint
a kegyelem működése nem rombolja le a természetet, hanem inkább tö
kéletesíti. A Ielkípásztor felé felhívás a "jó pap holtig tanul" elv alkal
mazására, a hívő pedig csak megnyugvással fogadhatja, hogy lelkipász
torai egyre korszerűbb eszközökkel igyekeznek segítségéré lenni.

•

JÓZEF SZCZAWINSKI VERSEI

ROZSAFÚZÉR
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Józef Szczawinski 1924-ben született Luo
linban. 1946 óta jelennek meg versei, a ka
tolikus sajtóban dolgozik, részint szíru
krítrkusként. Itt közölt költeményeit Derűs

idő círnú kötetéből Vettük, amely 1956-ban
a varsói PAX kiadásában látott napvilá
gat.

V éső lyukat sziklába nem váj
úgy, mint a csepp, mely csak csepeg.
A hőkölő hajót kőpartnál

fogják az apró lánc-szemek.

Nagy fát díszít sok kis levélke,
szívárvány vízcsepp fénye lesz.
Csillag-himnusz! Szférák zeneie-l
- hegyormon hallhatóbb a nesz.

Útján halálnak és időnek

ímánk egy révüU alkonyon,
.mint mellből légzés, ajkon ének:
magától kél - bennünk vagyon.

Egen fényoszlopok nyalábja,
világűrben naprendszerek 
s a Malaszt hófehér mannája
itt van közel, vedd és egyed.



SZEPTEMBEREK

Nyugalmas égboltok, jóllakott tájékok haván át
kipiheni a föld az aratás-idő nehéz fáradságát.

Meglapuló macska a föld: körmös eke simogatja,
s dorombolva várja, hogy beléjehulljon az új termés magva.

A kora-ősz zöldje, mint az elcsigázott, szegény vándor,
a viharkavarta tóba, saját tükörképe [elé bámul.

A Nap enyhe már: megtörte az augusztusi hőség 
szilvát édesít, ízessé most puhítja a körtét.

A kertekben víg fiúk vén a.lmafákon tornászva,
érett gyümölcsöt ráznak falánk kosarak torkába.

Nemrég még csűrök felduzzadt gyomrában cséplés zaja dúlt
s aranyos-szürke boglyákra csengő csillagok raja hullt. '

Már a túlzsúfolt városban nyáron át épült utakat
téglasorral szegélyezi a sok szorgalmas munkanap.

A szemünk inár megszokta a hegyet, a végtelen tengert
és most meg-megbotladozik városi épületekben.

Diákok, vakációban tintától megtisztult ujjal,
a még meg nem tanult dolgok lázát hozzák tarsolyukban.

Este a park megóv, nehogy hideg törjön ránk hirtelen,
szerelmesek egymásba a lámpa s az autók rukkele.

Mindez együtt: a városi táj kedves szeptembere 
házak, kertek, utcák, csöndes és jóllakott emberek.

***
A föld emlékeket orrz.
A föld éveket rejt.
Szoritsd füledet a földhöz!
Hallod?

Magas húrokon a halál dalol.
Agyag, vér és emberi testektócsájában
cuppognak a tankek hernyótalpai.
Egy szétomló ház halálordításában
millió nő sikolyát hallod.
Szilletésiik: előtt anyjuk testével meggyilkolt
gyermekek sírnak,
sírásuktól túlcsordult az égbolt.
Halált ingyen osztó katonáknak könnye
az időbe lyukat éget
és súlyos cseppekben hull Isten szívére.

Fel hát, e szeptemberek ellen!
A kincses ősztől idegen,
jajokkal felkavart, dühös és vérengző,

ember-gyujtogatta szeptemberek ellen!
Ezt súgja nektek a föld,
ezt minden orszáaok földje.

Rad? György fordításai
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