
De ha nehézségeink nem csíllapodnak, akkor arra kell gondolnunJk,
hogy szent hitünk valamelyik alkotó eleme vagy valamelyik igazsága éle-
sebben kezd kirajzolódni lelkünkben, és Isten azt akarja: hitünk ne em
beri elemekkel keveredett, hanem isteni fényben tündöklő hit legyen.
Hogy például a hitben csak Isten miatt hódoljunk, és nem az észérvek. d",
nem is az egyház tekintélye: multja vagy jelene miatt. Rossz benyomá
sunk s ennek kapcsán botránkozásunk az egyházon és az egyháziakon
akkor csak annak igazolása lesz, amit Szent Pállal együtt mindig vallott
és tartott a kereszténység: "Ez a kincsünk (hitünk) pedig cserépedényben
VIan, hogy az erő nagysága Istené legyen. és nem önmagunktól" (II. Km'.
4.7).

Végül rá kell ébrednünk, hogy a hívés ténye az akaraton múlik. A
hitben eszünk hajlik meg lsten tekintélye előtt, de ami meghajlitja, az
az akarat. Az akaratot ragadja meg Isten kegyelme. Ezt a jó akaratot
nevezi Jézus jó földnek, "kik tiszta és. jó szívvol hallván az ígét, megtart
ják azt magukban és gyümölcsöt hoznak állhatatosságban" (Luk. 8, 15).

Ezért a botránkozások vihara között járó kereszténynek nem lehet
más imája, csak az, ami az apostoloké is volt akkor, amikor Jézus taní
tásának merészebb osúcsai előtt kicsiségükben szinte megsemmisülte-n
álltak: ..Növeld bennünk a hitet l" (Luk. 17, 5.)
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RÜNAY GYÖRGY:

A SZENT ANNA TEMPLOM TORNYAI

Háboru voll. Lövedék-szilánkok
vágták-szabdaltáka tornyokat.

Sok helyütt a vedlett vakolat
sebeiln a nyers iég~a kilátszott;

ousztulásnak indult a barokk

homlokzat, és fölötte a két szép
karcsú tornyot évről évre tépték
őszi szelek. téli viharok.

Előtte a aesztenyék a téren
kivirultak minden tavaszon.
Ö nem. Ű csak hallgatott sotéten,

Fala állt, de lelke mintha rom
volna és a csákányokra várna,
bele!öroove a pusztulésba.
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Éveken át így állt. Csak az emlék
őrizte, milyen volt. A kora
reggelt, mikor a Fő utca csendjét
fölbolygatta hűs harangszava:

ráhullt a kelő nap sugara,
hmnlokzatán meqtnllatit a Seent.séc
s ő szinte lebegett, mintha a
láthatatlan angyalok emelnék.

Innen is, onnan is fürge hangok
szálltak, csattogtak, amint a csarnok
felé ügettek a szekerek,

s hömpölyögtek a kövét' kofál\: nagy
bugyrokkal. -- O állt a zaj felett.'
egy darab tizennyolcadik szrizad.
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S ,mintha a budai hegyvidék

tőgyéből a bő tej ide folyna,
minden volt itt: csipogó csibék,
hízott kacsák, zeller, répa, sóska.

tök, káposzta, karfiol, kel - arrább
erdőszagú gombások sora
húzódott, majd fehér hegye halmát
tzináluatta a túróskofa:
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és a rengeteg gyümölcs, a sárga
s görögdinnye: mint ágyúgolyók,
fölrakva egy város ostromára,

s alma, szilvq, körte .. , - Ö meg ott
állt, veretes naqu kapuja tán',a,
s kiragyagott romboid homálya.
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S alkonyatkor, amikor a házak
fölött hűsen a fémes homály
terjeng, és a Dunáról beárad
a víz szaga, s egy-egy nagy, kopár

tiizjaiim, 'mint egy távoli tűz'l'ész

visszfénye, még rőten ég a nap:
láttad, amint bent ('Oy eauseerii kéz

pár szál virágot vázába rai:

s eligazítja az egyik vnellek:
oltáron, letérdel, suttog equ-ké:
röpimát, aztán kilép a kék

estbe? - Utána figyelt a két
sötét torony, láb~LjjhegJJrc állva,
s egy-egy 7~ond1{!ást ejtett utána,
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S a telek, ó a telek, az álmos
hajnalok, a füstölgő fagyok,
mikor a hófödte Ví.ziváms
ébredezett, s tuitlatszott, ahooy

pattog a jég a oartnoz kocotioa . ..
A hó kékesiehér szőnyeg?n

dohos, nagy kendőkbe burkolódzva
survant át a tél-en pár szegény

oreoasszonu; szájuk előtt kéklett,
szinte elszállóban már, a lélek;
siettek, ki a templomba, ki
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a csarnokba - s a fejük föZött két
kőánty, szinte a földi irriiklét:
a Szent Anna templom tornyai.
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Aztán jött a háború .. , Galambjaj
szállt addig, most aknák és golyók
vijjogtak köröttük, és a vad zaj
elöntötte a csendes. kopott

kis budai utcákat. - Ki tudja,
mit gondoltak, mikor a. csatát
egy-egy rémült kőangyal elunta
s a mélységbe vetette magát?

Ami akkor kőagyukba markolt,
szánalom volt? gyász volt? iszonyat
Álltak, be nem hegedő. nehé.z [1)0It?

sebeikket, mint a sz:mvedés
szobrai: aztán vak szemmel, évek

során át csak a semmibe néztek,
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T\'Iíg egy napon, mintha végetérne
csipkerózsa-álmuk: egy sereg
létra, palló nyúlt a semmiségbe,

mely körülindázta dermedett

testüket, s emlékeket kavart fel
kőlelkükben, fölidézve szép
íjjúságukat, mikor Nepauer

jártatta még rajtuk a szemét,

és Bepo faragta bent az oltá..
szobrait , . , - O nézd, a két torony már
ébredezik, már él újra: két

óriás - még néhány percig ott áll,
majd, levetve állvány-köntösét,

új, suf}árzó évszázadba lép.


