
Templomban még soha nem szerepeltem. A várakozó' hivők arcán sugárzik a boldogság.
Megölelnek. Az esti áhítat után következem én a verseimmel, a magtárból átalakított szeg
halmi katolikus templomban. Csak két verset olvasok fel a Minden élák útján címu ver
seskötetemböl, Megtapsolnak. Ezen rneglepödöm. Templomban taps? Fekete kézitáskám
ból előkerül néhány verseskötet. Percek alatt gazdára lel.

Nagy József plébános szúk rezidenciájában fogad. Az asztalon szendvics, bor, a székeken,
szenyegen fiatalok vesznek körűl. Kérdeznek, és én válaszoigatok. Estére hajlik az idő. Föl
búg az utcán várakozó Trabant, és szállásunkra hajtunk, Újirázra. Kényelmes vendégszoba,
soha nem tapasztalt, kedves vendéglátás. Aztán nyugalom, hogy másnap vasárnap az újirázi
hívek is megismerhessenek.

Nem egyszerű vasárnapi szentmisés nap ez az évenként megismétlődőszertartás. Másra,
valami újra készül Újiráz. Az ország rninden részéből jöttek régi hívek - ministráns-váltásra,
A virággal díszített templom áhítatos csendjében őszirózsából font koszorú. Ezt adják át a
már nem ifjak - az ifjabbaknak.

Közben a hívek ajkán fölcsendülnek ismert népdalmotívumokra átírt énekek, szívemnek
oly ismerős és kedvesek, hogy. bepárásodik a szemem. S míg hallgatom, arra gondolok:
ilyen nagyot változott a világ! A liturgikus szertartás is "nyitottá vált". Hazáról, békéről,

szeretetröl beszél Kovács Tibor plébános.
A mise végén felzúg a társadalmi munkában épített, hosszú hallgatásra kényszerített, új

jáépített orgona. Betöltve ennek a szép kis templomnak barokkos boltívét. Tornyából a mi
sékre hívogató harang messze kong a település házai fölött.

A plébánia könyvtárszobájában a polcokon kutat a szemem. Ott látom Weöres Sándor,
Kassák, Nagy László, Sík, Puszta Sándor és a népi írók különböző alkotásait; verseket, re
gényeket, egyházi és világi kiadványokat példás szortimentben.

Jegyzetfüzetembe be is írom: "Ujirázon, Szeghalmon olyan népművelési missziót végez
nek a fiatal plébánosok, hogy nevük méltó a megörökítésre!" Figyelő szemünk túl lát a vég
telen tájon; belelát a szomjazó lelkek mélyvízébe - mert kölcsön is adják könyveiket -,
ahol kavarog a napi gond, és az álmokat messzi világok sátáni mesterkedései borzolják. Ők
azonban megingathatatlanok.

Hisznek hitükben és hirdetik az emberiség katasztrófájának elháríthatóságát. Együtt él
nek a néppel itt lenn a végeken - mert számukra ez rendeltetett. Nem ismernek fáradtsá
got, fájdalmat, keserűséget, csüggedést; mosollyal ébrednek és alszanak el. A kusza lelkek
böl, munkájuk nyomán, a sebezhetőség tüskéi kihullanak.

Írók, költők, múvészek, növekszik lelketekben a vákuum. Töltessétek föl magatokat az
emberek által nyújtott szeretetteÍ ...

KOPRÉ JÓZSEF

Vámosi Pál
\

Ezsaiás hitével (16, 19)

Nem történt meg, de megtörténhet:
egy lesz-egyszer-még-nyáron
reám talál egy régelfeledett,
születésem előtti álom,
mit őrzött, mint piramis a holtat,
a hűséges emlékezet.

Akkor föllángol majd a nap,
fény s világ ölelésbe olvad,
és Ezsaiás hitével
megmozdulnak a holtak.
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