
Ielki nagysága, emberségének nagysáa, élet-nagysága, ami megragyog
tatja a mindennapjait és reménységet nyújt a 'jövője felé. A mi számunk
ra, hívő emberek számára, ez a reménység beleolvad az Isteni üzenet
reménységébe - az emberhez. Mert mi nem akarunk kevesebbet az em
bernek, mint az ember önmagának akar; mi nem akarunk kevesebbet
remélni, mint amennyit az ember remélni tud. Mí az isteni kegyelem ere
jében bízva, csak hozzá akarunk adni az ember reménységéhez, akaratá
hoz. nagyságához, minden értékéhez - az örök Isten végtelen gazdag
ságából, hiszen "úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta
érette" (Ján. 3, 16.), aki azt mondotta magár ól: "En azért jöttem, hogy
életük legyen és bőségben legyen" (Ján. 10, 10).
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RÓNAY GYÖRGY VERSEI

UTAZÁS ITÁLIÁBAN

Így is jó, hogy ez az öröm, bár későn,

osztalyrészemül jutott.
Goethe: ltalienische Reise.

Éjjel, lopva, mint a tolvaj,
úgy szökött meg. Félre gonddal,
társasággal, államüggyel:
függetlpnség és derű kell
»éqre már -

Róma, Róma Délre vár!

Csattog, cseng az elhanyatló
éjszakában már a patkó.
Vd1'özöllek, szép vílág!
Mit viszünk az útra? Tollát
csak a költő, és a borz-zsák
mélyén I p h i g é n i á t.

Dtána papnője, légy te
.szorqos életem vezére,
tanits nem beérni holmi
félig-késszel, és a durva
márvány lelkét újton-újra
kicsiszolní,
hogya nyers kőből kitessék
végül a tökéletesség.

0, de mennyi munka, s élet
kell, míg a tökélyt eléred!
Mennyit kell bolyongni Észak

oatc ködében,
kínok és vad
tévedések erdejében,
míg eloszlik a homály,
s Róma, Róma, Róma vár!

Róma, bőség,

ért gyümölcs, telt fény, erős ég,
dús tenyészet, ífjan ős nép,
klasszika!
könnyedségnek súlya, súlynak
könnyedsége - hadd viruljak
újjá, Észak gót fia,
fóldeden, Itália!

Drága lányka,
ujjad alatt zeng a hárfa,
s mint egy új éden varázsa,
bűvöl eL
Forma hullámzó szabálya,
lélegzésed árapálya
átölel!
Ringass, jambus édes arsa,
gátjaid közt boldogan
sikló tiszta, mély folyam!

261



És a tenger? És Ulisszesz?
Alpok mögött ég a tisztes
polgár-élet Trója-vára,
és a gálya
eléri ma este még
a phajákok szigetét.

Ott kilép a csillogó
füvenyre messer Filippo;
foga alatt húsa .harsog:
úgy harap szét egy narancsot,
s mosolyogva
nézi, hogy az élet orma
fé'tlyben áll.

Kezdődjék a Karnevál!

CHIESA NUOYA

Hóma! barokk egyházak, ős romok, Ég Oltárának temploma és capitóliumi
farkasok!

macskák sütkéreznek a Fórumon, s körülöttük autók örvénye kavarog;

este a Via Venetón a nagyvilág buzog,
mig a Tiberis túlsó partján egykedvűn ődöngnek a koldusok;

és ha leszáll a holdas éj, egy-két órányi csenddel,
nnntha tábújjhegyen belopakodnék a paloták közé a tenger,

s a karcsú derekú habok ott táncolnának egész éjszakán át:
még álomban is hallani a forráskutak csobogását -

Róma! mióta utcáid rovom s köveiddel ismerkedem,
most érkeztem először haza benned, ezen az esős őszi reggelen,

ahogy beléptem a gyertyafényes homályba,
és megszólalt a kóruson fölöttem a Chiesa nuova orgonája.

Az óra éppen kilencet ütött;
gyerekcipők gyors kopogását hallgatta Néri Szent Fülöp,

és bizonyára mosolygott a kő alatt,
ahogya két elkésett kisfiú fürgén a helyére szaladt,

mert kezdődött a diákmise már. - Ö Chiesa nuova,
a n c h'i o s o n o r o m a n o, attól a pillanattól fogva,

hogy kitárult előttem ajtód, mely három százados, de új ma is még,
hogy legyen hova hazatérnem, és legyen honnan útrakelnem ismét,

Ö C a s a, Ház, avitt és zsendülő, n o v a e t vet e r a háza, C h i e s a,
időtlen fundamentum, s homlokzat, mely az idő martaléka,

Ház, akit fölmagasztal nyomora és gazdagsága megaláz,
lwlosszeumok s thermák romjain szellős falú, Fuvalom rakta Ház,

kiben a Koldús Gyermek született és fennen héjázott a Császár,
ld alázatodban vagy igazán nagy, nem amikor másokat megaláztál,

ó Ház, akiben Philippo virágzott, az Isten bölcs bolondja, kerge bölcse,
Ház, ki úgy vagy igazán biztonságban, ha biztonságod zára mind letörve,

halászoknak és pásztoroknak s a Mennydörgés Fiainak utóda,
mindnyájunk közös háza s otthona, C h i e s a a n t i c a s e m p r e n u o v a.
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