
és Indiában s ezeket a míséket hazai hangszerek kísérik. A zsinaton em
litet ték a chilei püspökök, hogy a harmóniumot náluk nem is ismerik,
orgonáról szárnos templomban szó sem lehet és ezért szokásos náluk la
gitárszóval kísért egyházi ének.

Az egyházművészet területén nagyon hasznosnak látszik majd 'a zsi
naton hangoztatott alapelv: az egyháznak nincsen saját egyházművészeti

stílusa és irányzata. Korunkban is szabad kell, hogy legyen minden idő

nek és kornak, és minden népnek és fajnak sajátos művészete; ha kellő

áhítattal valósítják meg, mindegyik alkalmas arra, hogy a liturgia szerit
helyeit felépítse és feldíszítse.

A liturgia zsinati tárgyalása mindenesetre azt a mondást illusztrálta,
amelyet XXIII. János pápa a zsinat első ülésszaka alatt egy kihallgatás
alkalmával mondott: Róma városa tele van múzeumokkal, de az egyház
nem múzeum. A múlton túl kell lépnie és haladnia kell a korral.

. -

SíK SÁNDOR VERSEI
üZENET

Földön túlról üzen az űr.

A földön zúg a földi zűr.

Túlon túlról beszél a hit.
Az ember hordja átkait.

Zsong a tudomány méhkasa.
Embernek ember farkasa.

Kikből a kegyelem csorog,
Papok, poéták, pi/ctorok,

Embernyi ember vagytok-e ?
Embernyomokat hagyto Ic-e ?

A RAKÉTA ÚTJA

Csak kérdezek, kérdezgetek,
ti« halvány hangom reszketeg,

Hisz én vagyok első személy,
A kérdés éle engem ér.

Nem mondhatom, mint kisgyerek:
"Nem ér a nevem, emberek."

Uram, Te légy irgalmasom,
Mikor fejemre olvasom

Mit mond nekem, s rólam neked
Az űrből hulló üzenet.

Lassan lehajlik pajzstartó kezem,
Nem támadok és nem védekezem.

A tarka-barka vásár véget ért.
Nem nyujtózom már földi dolgokért.

Nem fürkészem és nem hívogatom
A sorsomat sem. Jöjjön, fogadom.

Emberkéz utcin sem nyújtok kezet,
Minden lépésem hozzájuk vezet,

És rajtuk, bennük ahhoz, ami Más,
Minden ember jelkép és látomás.

Nem is én megyek, csak úgy visz a van,
S én alázattal vitetem magam,

Men'e rakétám útja rendelé,
Az űrön túli tengerek felé.
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F'ELHÖJATÉK

A felhők odafenn bújócskát játszanak.
Ezüst tl-yílásokon át-átkacsint a nap.

Fiatal öregek, lelkent barátai,
Nem próbálnánk mi ts felhősdit játszani?

Felhőt, esőtadót, jókor és eleget,
Ősznek jó szántatót, májusnak meleqet.

Máskor paplant terit a fáradt nap előtt

S képekkel hinti be a mennyei mezőt.

Hiszen csak egy szeszély, kod, pára, semmiség,
Lehével fújja el az álomittas ég,

De felszít t már a föld esőt és sugarat:
A felhő etioszoit, a játék megmarad.

MOZART, HEGEDűVERSENY

Mozari heqedűcersenu,

Oieztracii játszik Stradivariusán.
Alázd meg magad szeleburdi versem,
Ném1.tlj imára szám.

Egy pillantás az emberarc mögé
Egy dobbanás az emberszíven át . . .
Ember, a .népség a hazád!
Te nem lehetsz az ördögé.

Csak egy pillantás, befelé, magadra.
Ahol e percben búg II végtelen,
Még,egy szívdobbanás, és megjelen
Lelked vásznán a boldog Isten arca.

PILINSZKY JÁNOS VERSE

A TENGER
A tenger, mondtad haldokolva,
s azóta ez az egy szavad
jelenti számomra II tengert,
.~ azt is talán, hogy te ki vag·y.

S azt is talán, ki vagyok én.
Hullámvölgyek, hullámhegyek:
agóniád, akár a tenger,
megszaba.dít és eltemet.

Anya, anya. Hétköznapok.
Halálod hallom s hivlak én.
Irtóztató hétköznapok.
Szegény, szegény, szegény, szegény.
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