
nátus egyházpolitikai tanácsadója ekkor Paolo SaTpi szervita tartomány
főnök volt, a pápai tekintély ellensége, aki a protestantizmussal rokon
szenvezett, Tanácsára a hatóság a szertartások zavartalan folytatására
bírta a papságot, a vonakodó szerzetesrendek (a kapucinusok, theatinu
sok, [ezsuiták) működésí engedélvét pedig megvonta. Sarpi és társai
valósággal irodalmi harcot indítottak a pápa ellen. A feszültség egy teljes
évig tartott. Végre, francia és spanyol közvetítéssel létrejött a béke: a
pápa feloldotta az egyházi büntetéseket, Velence pedig átadta az egy
háznak a vád alá helyezett két klerikust, a törvényeken azonban nem
változtatott. V. Pálnak - keserű szájízzel - be kellett érnie a szená
tus : nyilatkozatával, hogy Velence ,,szokásos mértéktartása és vallásos
érzülete szerint" fog eljárni a jogszabályok végrehajtásánál. Sarpi szol
gálatait hazája állandó védelemmel viszonozta; sohasem engedte, hogy az
Inkvizíció kezére kerüljön. Szobra áll Velencében.

A pál pápék Bora ezután napjainkig nem folytatódott. VI. Pál - az
1963. június 21-én trónralépett bresciai Giambattista Montini - talán
még az eddigieknél is nagyobb korforduló pápája. Oriási tennivalók vár
nak reá: a II. vatikáni egyetemes zsinat eredményes befejezése és hatá
rozatainak végrehajtása, továbbá az egyház.kormányzat központi hiva

.talrendszerének, a Római Kúriának újjászervezése, amelyet a világegyház
igazgatásának szükségletei sürgetnek. Ehhez járul a keresztény egyházak
~ felekezetek minden oldalról várva várt egyesülésének előkészítése, és
Yégül, de éppen nem utolsó sorban, hathatós közreműködés az egész em
beriség új, békés világkorszakának szűletésénél. Az új pápát ragyogó :ké
pességeí, lelkipásztori buzgósága és óriási diplomáciai tapasztalata ki
váltképpen alkalmas.sá teszik a nagy feladatok vállalására. A többi 
Isten kezében van.
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VERS KET HANGRA
StK SÁNDOR EMUlKtNEK

Lélek: 6& emlékezet,
szárnyas játék, s bűntudat;

tömMk, fént/!íkok alatt
csí1'a-álmú életek.

Az éj egén, hol nincs se nap se felh~,
a mindenség kristályán betö1' az Or, s a jég
minden1'e 1'áteszi áttetsző fém-kezét;
meztelen tükrök tükrözik a meddő

világosságot; sajog a lelkes létezés: hideg
a télí levegő, fagyott üveg; •••
béna tudatban néma láz:
feszül a vad várakozás;
s a h6 kristályrácsán szétporl6 vatta-köd
pólyálja még a születni-kész gubancot,
amit a hantok
omlós, bontó-épftó méhe föd.

Ulek: boldog lázadás,
újító, me/lÚjuló;
célba céltalan futó
ayil; sul~t-szivó parázs.



T'

Nem nyit a mandula még; lágy szélben tut cl sugár;
csillogó bőrrel mozdul a meztelen
tenyészet; árad a gyor.~ nedv; pár a párja. utá"
fordul borzoturoa; fény zeng messze fenn:
tűzszárny'Ú igékkel szól le a '/Ul.p;
ahogy kibontja ívét a szivárvány,
sarjadó mozdulással felel az ég jelére,
kitárultan, halot.t héját letépve,
a torroa ujjáéledő anyag;
s halk diadaUaI jön elő a vad
mélységek árnyából a tavasz lángján
kigy'Últ szemmel az aranyszőrű bárán1/,

Lélek: mag, velő e bm'ok;
rejtve termő szűzi éj,
buján feslő szenvedély;
egy 8 örök láncban hurok.

Ahogy egy derűs nő pihen a méz-sűrű

verőfényben, a lombos kerti fák között,
befelé fénylő mosollyal figyelve, hű

szíve alatt, hogy érik, nő, amire vár, 
úgy hever a teremtő tétlenségbe öltözött
rónán, hegyen, völgllön a nyár:
tiindérsziget a parttalan óceán ölén:
körötte titkos méllyel-á'l'nnyal a világ
örvénylik önmagába-zártan, szótlanul;
egy kis boldog tudat: megvillan s visszahull a mély
törvénybe; elsóhajtva világteremtő szavát,
ahogy a tornuos hullám felcsap s elsimul.

Lélek: izzó reszketés,
vad dzsungelben dobverők;

kín s kéj kétes bére: gőg;

buzgó szíverébe kés.

Na.gy ősz jön, Ó, gyönyörű ősz,

mint a világ olyan idős

s oly tűnő, mint az ökörnyál:
lebeg, leszáll, .
leomlik önnön pompáj« alatt;
s ahogy a főnix máglyájára lép,
pusztulva védi gyümölcs-életét
(1 megújuló örök pillanat ...
a kertben mint őriilt szökőkutak

perqetik: a fák kigyúlt lornbjukat;
az élet bomló gazdagságba rothad:
feltámadni temetkeznek a holtak.

Lélek: örökké itt van s elsuhan,
láng sziv pernyéje, méz epe,
magát lezáró párlmzam,
dallam: hang s ritmus összege;
harc; cél s erő gyümölcse: tett.
sóvárgás: kint s bent végtelen,
bilincsoldó, teremtő képzelet;
szabad sors, végső értelem.

Keresztury Dezső


