
megnyugtató nyilakozatot tett. Az "intesa semplice" kiegészítése - mint
már szó volt róla, jóval utána következett be .

•
Nagyon érdekesek és tanulságosak Csizmadia Andor kitűnő rnuve

ben azok a részek is, amelyek a további püspöki kinevezésekről szólnak.
Kiderül belőlük, hogy az eljárás tisztázása után és a világpolitikai hely
zet következtében is a püspöki kínevezesek körül Serédi Jusztinián prí
mássága idején már nem merültek fel olyan kényes személyi kérdések,
amelyeket simán meg ne oldottak volna. A kormány figyelembe vette
a Rómában befolyásos prímás javaslatait a püspöki székekre vonatkozó
ajánlásainál, bár maga Serédi sem tudta mindig elérni, hogy ott az ő

jelöltjét nevezzék ki.
A szerző végül is a Szeritszék és a kormány kapcsolatainak alakulásá

ból azt a következtetést vonja le, hogy a Horthy-korszak végén az anyagi
és jogi összeszövődést elősegítette a közös szovjetellenesség, a kommu
nizmustól való félelem, ami azután a háború utáni helyzetben hátrányo
san éreztette hatását. "A szovjetellenes háború idején mar nyoma sincs
a húszas .években ismételten kiéleződött diplomáciai [egyzékváltásnak,
kultúrharccal, javadalomba beiktatás megtagadásával való fenyegetőzés

nek; a kinevezések gyorsan folynak, az állam és az egyház együttrnű

ködése szinte ,zökkenésmentessé' vált". Viszont részben "ez az összefo
nódás okozta - írja Csizmadia -, hogy a felszabadulás után az állam
és az egyházak között viszonylag nehezen indult meg egymás feladatai
nak, hatáskörének megértése, hogy egyházi részről sokan ellenségesen
álltak szemben az új népi demokratikus átalakulással, ugyanakkor állami
részről sokszor bizalmatlanul szemlélték az egyházak tisztán vallásos te
vékenységét is".

•
TOLDALAGI PÁL VERSEI

A K~NYSZERű KEM~NYS~G

A múlt követte, visszatért
hozzá újból és újból. Allta,
mert menekülni nem tudott
hajdani paradicsomába.
Az erejéből merített,
nem gondolva rá, meddig tart az,
hogy nem lesz-e belőle is
alaktalan és furcsa halmaz,

amit az élet visszahagy
intő például és ijesztőn.

Hogy túnődhetett volna már
a másnapokon, a jövendőn!

Aludt, evett és dolgozott,
igavonója lett magának;
valami megkeményedett
benne és nem volt gyönae, fáradt,

de mikor éjszaka ledőlt,

s a tagjai elólmosodva
külön-külön hevertek, ő

emlékezett a boldoqokra,
az álmoknak szépségeit
magán viselő ifjúságra,
mig csak értelme kialudt,
B magára maradt teste váza.
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AZ ELESETTIDK KÖZűL roy

Mi lett be16lünk? '68Z Mj és barázd4,
reszkető kezek és pöffedt luuak;
Ki tükörbe néz, nem ismer magára,
mert a régi kép eleven marad,

felbukkan itt-ott, megriasztva minket,
sarkallv,a, hogy aZ2'á legyünk,
mivé lenni szerettünk volna egykor;
a régi énünk szembenéz velünk,

és összegyűjtve mindazt az erőt, mit
lehet még, lá bm állok és vagyok,
a tengődés után, mely félhalál már,
küzdeni kezdek bukott angyalok

fogcsikorgató, vad indulatávat,
meghódítani az ellenkező

emberszíveket, vért izzadva, bátran
török gyászos magányomból elő,

köröttem évszakok és égitájak
kárpitjai lengenek, zene árad,
harsona szól, mert egy az elesettek
közül fíatal mása lett magának.

LESZALLNI A TORONYBÚL

Csatornalakók nincsenek,
de hozzájuk hasonlók vannak.
Surranva járnak, szennye2J6k,
és a szemisk nem tiszta ablak,
és jobb is így, mert odabent
iszapos lé van, gyilkos gőz, és
aztán vannak a többiek,
akikben csupa kergetőzés,

öröm van, bátor lendület,
viselni sorsukat s a terhet.
Ok a fény gyermekei, kik
akkor is szépek, ha leoertek;
M sírnak néha: könnyeik
llYémántok tüzével ragyognak.
Ok a kevés igaziak
és áldottak. De én azoknak

az életét megváltani
szeretném, akik árnyban élnek,
akiket régen megjelölt
búneiken át az enyészet,
hogy rongycsomókból por legyen,
8 megszűnve, kikre sose gondol
többé már senki. Szálljanak
le a kevélyek a toronyból,

hogy megtisztítva őket, a
lábukat is megmossák, aztán
ételt, italt is adjanak,
vendégül maguknál marasztván,
mert megmenteni így lehet
és másképpen, hogy is lehetne
ezeket a félszörnyeket,
csak kézenfogva és vezetve,

ahogya beteget szokás,
ki lábadozik már, de gyönge,
s szédülni kezd, mikor kiér
a szabadba, a fényözönbe.

MIND TOVABB

JégtábZák úsznak a vízen,
a hideg felkúszik aszívig
és belemar. Ez nem jelent
semmit sem annak, aki bízik,

előre néz, valahová,
ahol a célpont és a nap van.
A perc, az óra, vagy az év
nem lehet olyan irgalmatlan,

hogy abbahagyjam utamat
és leroskadjak. Szemem tiszta.
Meggémberedett, vén kezem
a jégtáblákat széttaszitja,

és mind bátrabban, mind tová.bb
megyek az élet pereméig,
aztán jöhet a lendület,
mely réges régen bennem érik.
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