
a Jó pásztor, m ínt J ézus szi mbó luma,
az emberfe letti szelídség, " m ely belőle

árad, hi szen hara gra csak egyszer ger
jed . amikor is a kufárokat kik ergeti a
templ om ból, a megbocsátás, a k ínhalál
- elidegen íthetetlene k tőlem . Ezek ál
t al igazodom minden m áshoz. Esend ő,

sőt nagyon esendő ember vagyok, de
K ri sztus szavai. amiket az egyik lator
hoz i~tézett, bátorítanak : "Bizony m on
d om neked, még m a velem leszel a P a
radi csomban." S a nehéz halálra előké

sz ít u tolsó mondata : "Istenem, Istenem,
miér t hagytál el eng em."

Evvel be is kellen e fej eznem, de fon
tosnak találom, hogy utal jak egy m ásik
j el en et re, m ik or Jézus ezt " mo ndotta:
" Mi t féltek, kicsi ny hitűek?"

VILT TIBOR szobrászművész:

- Kifejezetten "vallásos nevel ést kap
tam. K isfiúkoromban a Mária-kon gre
gáció tagja voltam; később, tizenhárom
éves koromban a szokásos havi szerit
gyónás alkalmával beszámoltam arról,

- h ogy Anatole France Thais cím ű mű-

vét olvastam. Ez abban az időben nem
csak a kongreganist ák, hanem általában
a katolikus hivők számára indexen
volt. A páter nagyon megdorgált. mond
ván, hogy tiltott k önyvet olvastam. Szá
momra Anatole France-szal kezdődött

az irodalom. Akkor még fejet hajtottam.
Nem sokkal ezután Bangha páter, je

zsuita rendfőnök lelki gyakorlatot tartott
a kongregációban, kitért Ady Endrére,
akit a tőle megszekott m ódon (mirit ké- '
sőbb jö ttem r á) k iprédikált. A költészet
tel való találkozás és Ady Endre ugyan
az t jelentette akkor a fi atal fiúnak. Ez
a k ét megnyilatkozás elidegenítő volt.
és fö lidézte emlékezetemben hétéves ko 
kom szelíd és szőke hi toktatój át. aki
arra tanítot t, ho gy J ézus Krisztust a
zsid ók ölték meg. Ti zenkilenc " éves ko
romban eldőlt, " hogya képzőművészet

hivatásommá fog válni.
Az említett atrocitások után és ké

sőbb" se m k erültem meghitt kapcsolatba
a Bibliával. Ez az oka annak, ho gy a
Bibliában foglaltak számomra a kate-
kízmus nívóján rekedtek meg. "

(H. B.)

Swierkiewicz Róber t :
' F e j

(lito gr áfí a)

EDITH STEIN

IMÁJA

A dd Uram, hogy vakon

Já1'jak utadon

M it rendeltél felőlem

N em kutatom

Hisz Atyám vagy

A ki gy ermeked

Söt ét éjen át is

Hazavezeted
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