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Hála és könyörgés*

Mindenható Atyánk,
te mulandónak alkottad az embert, és nincs olyan élő, aki halált nem lát.

"Halálraitéltként" járkálunk itt a földön,. de Te jóságodban teremtettél minket,
azért, hogy életünkön-halálunkon át elvezess az örök életbe, szeretetbe és bol
dogságba.

A kereszténységben gyermekeiddé, Fiad testvéreivé tettél mindnyájunkat. Fáj
dalmas sebe Fiad élő testének, az egyháznak, hogy az egyetlen keresztség által
már belopózik közénk a megkülönböztetés és az elkülönülés. Fiad végső kíván
sága, legsürgetőbb parancsa egyházának egysége volt. Kegyelmi órának érezzük
századunkban azt, hogy megnőtt ma bennünk a szétválasztottságon érzett fájda
lom és az egység utáni vágy. Krisztusi egységünk és egyetemességünk kifejezése
nek és megerősítésének érezzük azt, hogy most egy szívvel és egy hittel imádkoz
hatunk László testvérünk holtteste fölött, az ő végső akaratának megfelelően, s
ökumenikus közösségben fönyöröghetünk érette és egymásért.

Hálásan köszönjük, Atyánk, hogy megajándékoztál vele bennünket: azokat,
akik személyesen találkozhattak vonzó és gazdag egyéniségével; azokat, akik
leírt vagy elmondott szavain keresztül tanultak magyarabb magyarok, emberebb
emberek .lenni; mindazokat, akik magyarok élünk széles e világon.

Mindenható Atyánk, Te a szeretet és az igazság, a Szó Istene vagy, aki öröktől
fogva belemondtad magad Fiadba, s benne testté lett az Ige. László testvérünket
megajándékoztad a szóval: szavakat formálhatott, hogy velük föltárja gyönyörű

és fájdalmas világunkmélyeit; szavakat, amelyek egy gazdag és változatos, szép
ségekkel és szenvedésekkel teli élet során tettek tanúságot attól, hogy élni. csak
emberül érdemes, hogy igazán emberül élni csak beléd vetett hittel lehetséges.
Egyetlen igazi szerelmének 'a nyelvet, édes magyar anyanyelvét vallotta: magyar
ságában élt, magyarul gondolkodott és írt mindhalálig.

Sok talentummal ajándékoztad meg, s ő bőségesen kamatoztatta is adományai
dat. Emelkedetten - erkölcsi, gyakran bibliás magasságokból szemlélte emberi
világunkat. Ha földjére homály borult, "a csillagok alá ment tájékozódni". Min
dennél többre becsülte az egyenességet, az odaadást és a szeretetet, az embersé
get és az irgalmat; megvetette il. gyávaságot, a kétszínűséget, az öncélú gyönyör
keresést.

Mohón és tágasan szívta magába a világ szépségeit, lelkesen, olykor belefeled
kezően játszotta el az emberi színjáték különböző szerepeit - hogy aztán lesza
kadjon róla minden szerep, minden uniformis, s előbukkanjon az ember, az "ár
tatlan kisfiú", aki nem ismer megfontolásokat és megalkuvásokat.

• Elhangzott Cs. Szabó László temetésén, 1984. október 5-én.
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Fiad egyik példabeszédében azt mondja a hűséges szolgáról, hogy kettős fel
adatot .lát el: gondoskodik a háznépéről, és virrasztva várja urát. Hálásan
köszönjük, Urunk, hogy László testvérünknek, akit a keresztségben fiaddá fogad
tal, megadtad a hűséges szolgálat kegyelmét: az emberi értékek és a magyarság
őrzésére tette rá az életét. Qnirónikusan vallotta magáról: "pisze, nyápic, de
sztoikus helytartó voltam magányes fellegvárom mélyén - aki megőrizte a népet,
s visszavárta az urat."

Életének utolsó szakaszában az egész Európában otthonos, mégis hazavágyó
vándor egyre jobban megfáradt. Addig "rejtett töviskoronát" viselt, - ettől kezd
ve a szenvedés nem újabb szerep, hanem egész lényét próbára tévő és átformáló
feladat lett. Fiad utasítása szerint fölvette keresztjét, hogy ebben is kövesse őt.

Fájdalom és halál ettől kezdve kísérőjéül szegődtek.Amint egyik versében kérte:
"Harmadévre föltámadtam. Halál, add vissza keresztfámat,"

László testvérünk "a vándor testből kilehelte mindenünnen hazataláló lelkét".
"Annyi szenvedést és annyi időt adtál élni neki ezen a Világon, amennyire szük
sége volt ahhoz, hogy elmondja azt, amiért megszületett." Tudta jól, hogy Ir

mennyei otthon föltétlen szeretettel várja - nem kell gyűjtött vagyonra, szerzett
kincsekre hivatkoznia akkor, amikor bebocsátást kér. "Isten szemében nincse
nek hősök, csak megmenthető vagy elvesző lelkek," .; vallotta.

Atyánk, Te a szeretet Istene vagy. Fogadd magadhoz testvérünket, a Te szolgá
dat és fiadat. "Hét határból, hét országból, hét tengerről, vedd Uram őt kegyel
medbe."
Hűséges szolgád volt a kevésben, bízd rá a sokat, a mindent, és hívd be a

magad örömébe. Amen.

PARANCS JÁNOS

Amíg az egyensúly lehetséges
Határ Győzőnek

egyedül a sivatagban
mégis együtt veletek
kuszán összegubancolódva
a langyos közelségtöl riadozva
folyvást közeledve távolodva

, saját utamat járva
a jeges közönytöl űzötten
örzörn a megértés parazsát
amíg az egyensúly lehetséges
a kietlen üzleti kapcsolatokból
dideregve kihátrálni adj eröt
bátoritsd szívemet remény
hitesd el velem: van még esély
átvészelni e zord idöszakot
s a lelketlen barbársáqot
átjárja ismét az eleven tűz

szétroncsolódnak a bűn fészkei
hitesd el velem: a falánk lángokat
a testünkkel is táplálni kell
s nincs ennél fontosabb
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