
SZENTKUTHY MIKLÓS

Örvendetes olvasó:
quem Virgo genuisti - kit Szüz szültél

- Szent Bernward (960-1022) életét jól ismeritek, patres et fratres. de tán még
sem árt nagyművész, nagypolitixus, nagyimádkozó arcának néhány vonását (ha
lotti maszkja szebb a legszínesebben, legillatozóbban nyíló rózsánál!) újra végig
tapogatni áhitatos és illedelmes sietséggel, - mert közületek egy-egy túlfiatal,
vagy néhány tiszteskorú főben az emlékezet, meglehet, elszunyókált.

III. Ottó császár (980-1002) nevelője volt. Az egzaltált uralkodó ujjászülető

római birodalomról, Keresztény Világimpériumról ábrándozott. Edesanyja,
Theophano: bizánci császárleány, germán udvarába Kelet ezeregyéjszakai pom
páját hozta, szinte ő maga is arany mozaik volt Bernward szemében. Reims leg
tudósabb érseke, a későbbi II. Szilveszter pápa megismertette Bernwarddal az
arab orvosi, matematikai, egyetemes természettudományi és raffinált vegytani
(szinte mágikus) scientiát. Mainz érseke, államférfi és aszkéta Szent Willigis
úr? A Cluny kolostor morális megújhodásának friss forrásával csillapította
Bernward univerzalitásra vágyó szomjúságát. Bernward, római .zaréndckútján,
antik szobrokkal, szarkofágokkal találkozott, de Hildesheim környékén, pusztá-

, ban vagy teutón vadonban: pogány összetört idolok idomai sem voltak ismeret
lenek előtte, mikor bronzkapuit, feszületeit, kandelábereit, saját apokaliptikus
koporsóját és legkedvesebb Szent Mihály-templomát tervezte, építette, harang-
öntőként égi harmat verejtékével megformálta. -
- Tanítványa, III. Ottó, egy szép tizedik századi Advent első vasárnapján ezzel a
tervvel állt Bernward elé: készítsen fantasztikusan gazdag Betlehemet bizánci
Theophanónak,' édesanyjának, karácsonyi meglepetésként.

Bernward művészi, mélyen ájtatos, politikus és pedagógus, misztérium-játékos
és püspöki lelke mohón kapott a terven és -'legtermészetesebben --: imádságba
fogott, a Szentlélek Úristen segítségét kérve.

Patres et fratres! Egyházunk századokon át ajánlotta és magasztalta az elmél
kedő imádságot. Magától értetődik: az imádságnak ezt a legszebb, legszentebb
műfaját csak azok tudják "gyakorolni", akinek vérmesen hatalmas beleélő, szin
te látomásos képzelőerejük, biblia- és, legenda- és hittan- és történelem-isme
retük van, költők és tudósok egyszemélyben. Bernward persze hogy az volt. El
mélkedő imádságát, a mélylélektani vallomások tobzódó képzettársításainak
mödorában ., közlöm veletek.

Édes Szentlélek Úristen! Számomra vallásunk minden dogmája, históriája, ünne
pe és liturgiája, utólérhetetlen múvészetí gazdagsága középpontjában egy életen,
át Betlehem sanctissima scenája állott. Angyalok, az ég és világmindenség csil
lagai, égi zene és földi zene, együgyű pásztorok és parádés-bölcs királyok, Te
remtő Uristen és istállóban állatok, történelem és természet minden - Mí
Urunk-akarta - paradoxona és véglete: együtt jelent meg számomra az Evangé-
lium színpadán vagyis oltárán. .

Felhők édes páholyából hirdetik az angyalok a pásztoroknak (nem az Imperium
Romanum császárának, nem Athén filozóf szofistáinak .. :) az Ur születését, a

Részlet Szent Orpheus Breviáriumának V. kötetéből
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maguk angyal-módján, a maguk pásztor-dialektusában. Az angyalokat szenvedé
lyesen szeretem, mert édes közretítók a Mennyek Titkai és a mi földünk aggodal
masságai között, Igen, "aggodalmasságai"-t mondtam, mert (elmúlván az Oszö
vetségnek, sötaz Ujszövetségnek is történelmi ideje) - rejtezkedő, absconditus
vagy Uram és 'ennélfogva mámorító boldogság, ha himökeid által szólsz hozzánk.

Freskókon, kódex-miniatúrékon nem tudok betelni a Három Angyallal, kik
meglátogatták Abrahámct. Mihály volt? Gábriél volt? Rafaél volt? Talán most
(pásztorok kucsmája, királyok koronája, szamarak és tehenek istállója fölött),
talán most is ti voltatok, akik Isten dicsőségét és a jóakaratú emberek békes
ségét hirdettétek?-Nagy hittudósok mily sokadalmás pandektáit böngésztem vé
gig, hogy hitem megerősödésének érdekében megtudjam: a Három Angyal a
Szentháromság előképe (örökvalósága ...) vala-é? Ezeket az előképeket, abszo
lút párhuzamokat Oszövetség és Ujszövetség között végtelenül szeretem, a meg
felelések zárt történelmi és hittani kompozíciókat alkotnak. Szent Jeromos, Dá
niel Könyvét kommentálva írja: az ifjak a tüzes kemencében Jézus "pokolra"
szállásának előképe! Dánietebédje, kenyere, Habakuk próféta kezéből, az orosz
lánok barlangjában: az Eukarisztia előképe! (Dan. 14,33-42).

Szent Mihály arkangyal! A te tiszteletedre építettem templomomat. Reims
püspöke (II. Szilveszter pápa ...) szintén beszélt előképekrőlnekem (igaz teológ
hoz illő, tapintatosan tapogatózó óvatossággal): a görög Arész, a római Mars a te!
~ te! .Szent Mihály! a te megsejtésed vala? O jaj! Hivó lelkünk mennyire szerette
volna, ha mindörökre, mindsemmire ítélted és ölted volna a Sátánt, de nem: az
Úr, számunkra egyelőre nem ismert üdvtörténeti okokból, megengedi a Sátán
iszonyatos uraskodását a világban, Szent Pál egyenesen "e világ istenének" ne
vezi (2 Kor 4, 4) és sok-sok zsinat is "e világ fejedelmének" kodifikálta.

Olyannyira, hogy (Szent Júdás levele, 9. vers) Szent Mihály arkangyal "Sem
mert káromló ítéletet kimondani" a Sátánra, mikor ennek szándéka volt: Mózes
holttestét pogánY,bárányként a zsidóknak megőrizni, "felmutatni", de Mihály a
testet eltüntette. Es újra: ó jaj kiválasztottjai mégis, mégis, hányszor pogánykod
tak, maguk-írta krónikáik és prófétáik szerint! .Olvastuk Ozeás próféta köny-
vét... "

Patres et fratres, fét életünket töltöttük azzal (túlzok? ... nem baj, hiszen az
Úr teremtett világa nem részegítő "túlzás"-e? A csodálatos kozmosz és termé
szet, bűvöletes cirkumstancia-képen körülöttünk: nem az Isten kegyelem-pazarló
"túlzása"-e? - hogy a misztikusok legszentebb tolvajnyelvét kölcsönözzük), 
igen: mennyit kutakodtunk paradicsomkertnél gyümölcsösebb könyvtárakban,
hogy az angyalok megteremtéséről, az angyalok lázadásáról, bukásáról, hitünk
acélos izmcsodása érdekében, mindent pontosan megtudjunk!

Mihály után: Gábriél! Ujra elönt az Eg és föld közötti közvetítés, közlés, híra
dás végtelen édessége! Reims érseke, a mindentudó, mindentgyűjtő későbbi II.
Szilveszter pápa őrzött (honnan? kitől származott?) laboratóriumában egy antik
görög ivóedényt (szküfosz). lrist ábrázolta, Olympus hírnökét, a megtestesült szi
várványt, legédesebb láncot istenség és emberség között, Gábriél élő előképe,

Gábriél angyalszárnyaíval.j.AzUr angyala köszönté szűz Máriát" (lexikonokban
uszályhosszú cikkek az "Ur Angyala" pontos teológiai személyiségéről...) ez!
ez! ez a boldogság, mikor a Mennyek félelmetes magassága szinte dalolva eresz
kedik le hozzánk és ezáltal érezzük, hogy nem evakuált a Föld, végülis dilettáns
statiszta a Sátán és - magunkhoz ölelhetjük Istent! Ezért énekeltél királyok,'
pásztorok, barmok fölött és csillagok között, ezért beszéltél tragikus intimitással

. vérrel verejtékezőKrísztus Urunkkal keserű kehellyel szent kezedben, ezért hir-
detted sírlátogató Máriáknak a Megváltó feltámadását! .
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Ráfáél! (a reimsi érsek okos-okoskodó arábusai és míthográfusaí szerint: lé
lekkísérő Hermés vagy Merkur volt maszatosra elrajzolt elődje?) Gyermek Tó-.
biás őrangyal-kísérője, harmadik szent énekes vagy énekesnő a "quem virgo ge
nuisti" világtörténelmi jelenet fölött a felhőkben és legboldogítóbb föld
közelben! Hányszor vallottam, imádkoztam neked, hogyén, Bernward, aki bo
londos világcsászár (III. Ottó) nevelője, Hildesheim-apátság és püspökség kano
nikus "nagyura" valék: szívem és lelkem Istenvirága-mélyén mindig gyermeknek,
gyermek Tóbiásnak éreztem magam. És? - az ember nem lehet "büntetlenül" a _
természettudós II. Szilveszter pápa tanítványa - azt a halat (Tóbiás Könyve 6,
2-9), Jézus Krisztus görögbetűs "ichthüsz" monogramja, mindig úgy "úsztattam"
képzeletem telhetetlen akváriumában, mint minden őslény, őssejt, ősalga üveg-

-szemű, gyógyító, élő ikonját (Gen. 1,21).
Hallom, hállom a Jó Hírt hozó angyalok zenéjét, énekét, a szférák muzsikáját,

minden valóságos és képzelhető hangszeren és hangnemben, hiszen az Ur nem
csak látó szemet és faragó kezet adott nekem ajándékba, hanem fület is (tengeri
rózsaszínű kagyló!) és? és? Miközben lantokés lyrák, gregórián és lyd, frig
hangnemek simogatnak, hallom a pásztorok dudáját, kürtjét, furulyáját, a leg
rllagasztosabb zenéhez evangéliumi ellenpontként a legegyszerűbbet. Igy van ez
édes rendjén, hiszen legájtatosabb zeneszerző társaim is utcai dalok rigmusára,
melódiájára írták legszentebb miséiket.

Nagy, embernagyságú képes kódexek sorakoznak bibliothékámbah: a világ
minden idejének és országának zeneszerszámai vannak bennük lefestve azon
kedves ürügyön, hogy Dávid király míndezeknek az instrumentumoknak elizíu
mi "ricsaj~ra" táncolt a frigyláda előtt. Es most a pásztorok koncertálnak a já
szol előtt. En, Bernward is voltam gyerekkoromban-sok szép karácsonyon papír
betlehemmel "házaló" pásztor vagy szakállas király; kolbászért, kalácsért, sza
lonnáért, - Uram Jézus, Karácsony Kisdede, Te tudod, hogy ez nem volt sértés,

, káromlás, hanem naív és tiszta játék, Bizonyára Te is játszottál; kedves bohósá
gokat gyermekkorodban (ó, mért rejtély drága harminc éved) gyermek Kereszte
lő Jánossal.

És ha most nagybanpróbálkozom az elmélkedő imádsággal, van-e izgatóbb
matériám, mint egymás mellé tenni a "kolduló" betlehemes parasztgyerekeket
és - Theophano bizánci császárnő elé tízezer gyertyával vonuló, aranykoporsós
ereklyéket hordozó, selyembe-fúlt, bársonyba-ájult követségeket? Ahogy a pász
torok az istálló ajtajában leemelik érdes kezükkel koszos süvegüket, és ahogy a
konstantinápolyi követek térdelnek, hasalnak keserves etikettel, az udvari koz
metikától szinte bábbá merevedett cezarina lábainál ...

A jó pásztorok ajándékba levágott bárányt hoztak az incarnatus Deus-nak az
istállóba, a drága szülóknek, hogy ételben ne szűkölködjenek. Hoztak, legszebb
szentképeken, tojást is, sajtot, túrót, füszereket és gyümölcsöt. Nápolyi fantaszta
betlehem-építőés kosztümöző bábszínházas mesterek egész lacikonyhát figurál
tak szent és oltári színpadukral ... _Ezt a levágott bárányt épp úgy megsirattam,
mint a kost, melyet Abrahám vágott le Izsák helyett (Gen. 22, 13):

Tudták-e? nem tudták ..., hogy a Karácsonyi Ujszülöttnek előképe volt az ő

levágott, vacsora-ajándék bárányuk. Nem voltak írástudók, nem olvasták a világ
irodalom legfélelmetesebb, legtragikusabb passzusát, lzaiás 53-at, l-től 12-ig, mi
Urunk Jézus Krisztus szenvedésének megjövendölését: "mint a juh, amelyet le
öln} visznek, vagy amint a bárány elnémul nyirója előtt ..."

Es a pásztorok nem zarándokoltak Rómába, császárok, pápák, mártirok, kata
kombák örök városába, ahol festményeken és szobrokon és mozaikokon az Ur
Jézust hol Isten Bárányaként láttam ábrázolva, aki elveszi e világ bűneit (Magára
veszít), hol meg Jó Pásztorként ül- pásztorbotja: Kereszt! szelíd nyája közepén.
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Ha gőg volt ez bennem, amit most vallok súgva-gyónva Neked, Uram Jézus,
bocsásd .meg nekem: az én hildesheimi Szent Mihály templomomba óriási fres
kót akarok festeni és festetni, Szent-János Jelenéseinek 5. fejezete nyomán, a
6.-tól a 14. versig: a Bárány, (Jézus! Isten!) végtelen dicsőségét, akit leöltek (5, 6),
akit megöltek (5, 12), de - "övé l:!: hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a
tisztelet, a dicsőség és az áldás!" Es ezt a himnuszt zengi égen, földön, tengerek
ben a világmindenség minden teremtménye (5, 13).

Az én freskómon? Theophano bizánci császárnő és istállóban Isten-szülő

Madonna, III. Ottó császár és pásztorokkal együtt minden "lelki szegények" bo
rulnak le a Bárány előtt. Pápák, hercegek, bíbornokok, az egész feudál-staffázs
és aríszto-stáb, koldusoknál koldusabb franciskánusokkal karöltve; Athén min
den hirhedt bölcsességénél bölcsebb naiv-néma remeték: arcuk egy Szeritlélek
től 'ihletett mosolyával térítenekÍneg steril szofistákat, - legszelidebb íróniával,
mintha a gondolkodás bohócait próbálnák nadrágba rázni.

A Csecsemő, a Világegyetem teremtője, a Golgothán két latorkőzötta harma
dik lator (e rejtélyes hármasság, misztikus paradoxon: Szent Agoston barokk
tolla alá kívánkozik!), a Csecsemő az istállóban "fogadást" tart, "cercle"-t, ahogy
a francia királyi udvarban mondják; minden csillagpályák. bolygók, évmilliárdoá
stellárium-ködök, királyok, kanászok, minden növények és állatok hódolnak
most jászola előtt. Régi képírások istálló helyett barlangot festettek falaikra vagy
pergamentjeikre: mennyi szép tudást, tudálékoskodást, jogos fantáziát és okve
tetlenkedd képzelgést okoztak ezzel okos vagy oktondi vallástörténészeknek!

A Kisded kezében? Ilol Világalma, máris kereszttel, hol cseresznye, nyulacs
ka, görög vagy latinbetűs szentkönyv, cinke vagy szürke veréb. Erre a szürke
verébre vajon hogyan nézett a legpompázatosabb páva az istálló rongyos tetejé
ről (képíró társaim kedvelt motívuma); ő, a páva, régi regék hagyománya szerint
az örökkévalóság, a halhatatlanság jelképe!

Es az istállótól vagy bizánci barlangtól távolabb, Zakariás és Erzsébet házá
ban, már a gyermek Keresztelő: nádszálakból, fűszálakból keresztet fabrikál.
Edességnél édesebb, tragédiánál tragikusabb, hogy száz meg ezer festő képén,
mikor Kisjézus és Kisjános cicázva játszadoznak, nem veszik észre a Golgotha
nádszál-előképétl

Érkezik Gáspár, Menyhért, Boldizsár az istálló vagy barlang csillag-jelölte
Epifániajára. Festőtársaimállatmesét, ründérmesét, királykoronázó díszmenetet,
púpostevés karaván-processziót, parádés, kutyás, sólymos hajtóvadászatot, ó
szövetségi nászünnepet felülmúló színpadi jelenetet véstek, pingáltak, duzzadó
bronzzal domborítottak.

Édes jó Szeritlélek Úristen, akivel most elmélkedő imádságban beszélgetek,
három dologról szeretnék szólani Neked a művészetekkel kapcsolatban.

A három királyok menetében sok-sok festő-mesterem és tanítványom a kirá
lyokat és kísérőiket saját, élő, reális, konkrét kortársaikról másolták és azóta is,
évszázadokon át, a legszentebb szenteket és szentnőket legföldiesebb, legnaturá
lisabb modellekrólmíntázták. Uram: hol úgy éreztem, hogy vétkes, "elpogány
kodó" eljárás ez részűkrdl.i-- hol meg úgy éreztem, hogy Te teremtetted úgy az
embert, hogy csak antropomorf módon képzelhetünk el Téged a Mennyekben;
nem a Te szándékod szerint van a bizánci képrombolás és ennélfogva: az Egek
ben megengeded a sok evilági portrét a szentképeken. A végső felvilágosítást alá
zattal várom imáim zsámolyán.

A második szélfuvallta, felhőfuttatta gondolatom: az ezerféle betlehemi ábrá
kon a kunyhó romjai, az istálló és - Néró meg Caracalla palotájának legmonu
mentálisabb, forum romanumot idéző márványroncsai együtt izgatóan mutatnak
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előre egy "szürreális" festészeti stílus felé: erről is, rózsafüzér karkötőjével

csuklómon. várom válaszodat.
Harmadik "ima-ábrán~om"a művészet témája körül bizonyára rokon a máso

dikkal. A képzelet teljes szabadságára gondolok (és ez a szabadság a te Szenthá
romság Egyistenséged teremtő szabadságának evilági árnyéka lehet csupán!).
Egy döntő példa erre, Bizáncból. A Három Király: három hellénszép görög ifjú
egy ikonon; ezen az álom-architektúrás, bíbor-figurás képen mindenki ifjú: Ma
donna, József, vizmelegítő chitónos nimfa-dajka; istálló itt, vagy barlang, vagy a
közismert ajándékok: sehol. Szentlélek Uristen, ha "végtelen" művészeti szabad
ságot adtál, hála érte és? - mutasd meg mégis szegény Bernwardodnak (ha alkot)
e kincses "végtelenség" legillöbb határait!

Gáspár mirrhát hozott. Az Oszövetségben királyokat kentek fel vele, olajjal ke
verve; előkelő nőknek bódító-hódító illatszere volt (44. zsoltár, 9. - "öltözéked
ből mirrha és áloé illata árad"). Nagy Betlehem-színpadomon ott lesz bűnbánó

Magdolna, illatszeres alabástrom flakónjával! ... A holttesteket is mirrhával
dezodorálták: Nikodémus Jézus holttestéhez "vitt mintegy száz font mirrha és
álóé-keveréket" (János 19, 39): hogyne gyúrnám meg őt is, III. Ottótól ajándékba
kapott legfinomabb viaszból, Betlehem szent statisztájaként!

Menyhért aranyat hozott. A gyermek Jézus alig párnapos ujjaival játszott a
drága érmékkel (ó! ha igaz! ha valódi ereklyeként ezekből csak egy is kezemben
lehetne, mert akkor, Betlehemben, Isten keze érintette őket! melyek a kegyetlen
dúsgazdagok ördög-ürülte, átkos kincseit jelentik a világhístóríában, Emléke
zett-e Jézus Urunk e játékra, mikor a dúsgazdagról és a fekélyes koldus Lázár
ról mondá példabeszédét? (Lukács 16, 19-23)~ Nagypénzek nagyhalmozóinak
örök kárhozatáról és szent szegények örök üdvösségéről? "De jaj nektek gaz-
dagok ... jaj nektek, akik most jóllaktok!" (Lukács 6, 24-25). .

Hogy Betlehem-építésemben kezes segítségem lesz-e a Szentlélek Uristen - bi
zony még nem tudom. De jóstehetséget (ó, én legérdemtelenebb!) adott: négy
száz év múlva egy derék spanyol, angol királyi udvarban nevelő, Vives Lajos,
amellett, hogy megírja a "világfilozófia" történetét (de initiis et sectis: kezdetek
és tévedések), - megírja szent-humánus művét, Szegények Felsegítése (De sub-·
ventione pauperum), Ur Jézus aranytagadó akarata szerint.

Boldizsár tömjént hozott. Betlehemern szent alakjai között ott lészen Zakariás,
Keresztelő Szent János édesapja, az Ur templomának szentélyében az illatszerek
(tömjént) papja: illatárban hirdette meg néki GábriéI a Keresztelő szűletését, Es
(igen!) melléje fogom állítani Abel figuráját, akinek áldozatára "az Ur kegyesen
tekintett". Genezis 4,4 'ugyan nem említi az Ég magasságáig egyenesen felszálló

• füstöt, de ezt régóta így képzeljük: a szívből jövő imádság szimbóluma ez, Boldi
zsár tömjénének, Zakariás templomi illatszerének előképe. Betlehememben ezt
tán viaszból göndörítem, tán kócot szagosítva égetek és ha nem ilyen imádkozó
áhitattal végzik, ezer kábító tömjéntartóból, Theophano bizánci metropolitái,
bazilikáik kupolái alatt "ortodox" szertartásaikat: Káin sorsára jutnak.

Szép legendáink szerint a Három Királyok a három életkort jelentették: ifjú
ságot, férfiúságot, aggkort. Ami után? A halál következik. Mintha il legigazabb
hivők is elfelejtették volna a Pávát: a feltámadás és örökélet legdogmatikusabb
madarát. Es Hildesheimben is, másutt is, mindenütt, ki nem fogytak a haláltánc
játékokból. Ezeket nem tiltottam meg, de Feltámadás-misztériumokat rendeltem
passió-játékos színészeimtől, akiktől? akiktől? - még egy másik teológiai szcénát
kívántam, és ezt, szép színes szobrok alakjában el fogom helyezni a sok-sok tájat,
sok-sok jelenetet ábrázoló, világ-tág Betlehememben. •

Keserves fájdalommal, töprengéssel töltött el a históriaí tény: mikor az Ur
isten megtestesült itt a földön, a mi legirgalmasabb Krisztus Urunk alakjában -,
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Heródes őrjöngő kegyetlenkedése következtében csecsemők százai, ezrei pusz
tultak el, kétségbeesett anyák, drága Szűzanyánk előképei, agonizáltakkifejez
hetetlen fájdalmukban. Hittitok. Nem mintha balga és gőgös eretnekként a titok
megfejtésével hivalkodnék. mindössze legalázatosabb hivőként, elmélkedő imád
ságom szerény gyümölcsét fogom ábrázolni paradicsomi lugasban: Szűzanyánk,

Mater Dolorosa, magyarázza a gyermeküket sirató édesanyáknak az ő és újszü
lötteik végtelen és örök boldogságát a Mennyekben, a földi tragédia véres, de il
lanó percei után.

A Három Férfiú (varázslók? filozófusok? keleti despota monarchák? - ezek a
lehetőségek és variációk majd másik elmélkedő imádságom tágyai lesznek) im
már idézett szép legendáink szerint a távol Keletet ("minden világtájat" ...) kép
viselték a megtestesült Ige és a tájékozatlan csacsi meg tehén kérdésre tágult
naiv szemei előtt.

Sok-sok szentföldi zarándokkal beszélgettem, merész utazókkal, akik Jeruzsá
lerntól és Betlehemtöl, ájtatos kíváncsisággal mérföldek százait, ezreit tették meg
(hittérítés láza is hevítette szívük dobogását!) a távoli Kelet felé. Sok-sok szob
rot, képet, tekereset hoztak magukkal, és ezeket most felhasználom Theophano
karácsonyi Betleheméhez: India bolond isteneit, Kína kócos misztikusait, Óceá
nia torz bálványait. Ezek a pogány nagy-kacatok ott fognak csücsülni, táncolni a
napkeleti királyokat kísérő tevék hátán, egyrészt mulatságnak, másrészt fájó alá
zattal (misztikus okokból indokolt késedelmessége miatt), de virágzó bizalommal
(qui corroboret nobis spem: aki erősítse reményünket) az Úr Jézus országának el
jövetele iránt.

Drága Szentlélek Úristen, sanctus Spiritus és creator Spiritus: elmélkedő
imádságomat és szobrászkodó Betlehem-kedvemet legviharosabb, legszínesebb
látomással jutalmaztad. Angyalok alakjában zuhogtak fölém, - fáról levelek, virá
gok, gyümölcsök! - a teológiai és sarkalatos erények, betlehemi szertelenszép
éneket énekelve.

A Hit: fehér szárnyakkal, csillogó gyémántokkal. A Remény: zöld mise-palást
ban,' smaragd diadémmal. A Szeretet: hajnal áradó rózsaszíneiben, szivárvány
tollakkal. Okosság: Akvinói Szent Tamás katedrai kámzsájában, Napnál ragyo
góbb lobogó hajfürtökkel. Igazságosság: mérlegserpenyők helyett ezüst rózsafü
zért feszített húrként két keze között. Lelkierő: mintha száguldó, ifjú bíbornok ,
lett volna, ölelte testét a dogmatika dalmatika. Mértékletesség: teste, ruhája,
hajkoronája tovaúszó alkonyi felhő, mennyország suttogó sóhaja.

Enekük?

"Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten!
Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn.
Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén,
megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén".
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