
reglett hallgatósága ezt kérdezte: Mit tegyünk hát testvérek? Ö így válaszolt: "Tartsatok
bűnbánatot és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsána
tára", és "Engedjétek, hogy kimentsünk titeket ebből a romlott nemzedékből"(Ap Csel
2,14; 2,37-38 és 2,40). Fogadjuk be hát mindnyájan őszinte megtéréssel a Krisztus
Szentlelkét, hogy megvalósuljon köztünk is a II. vatikáni zsinat tanítása az egyházról
szóló dogmatikus konstitúcióban: "Amikor a Fiú befejezte a földön azt a munkát,
amelynek elvégzésével megbízta az Atya, pünkösdkor a Szentlélek küldetése kezdődött,

hogy ő legyen az egyház állandó megszentelőjeés így a hivőknek - Krisztus által az egy
Lélekben - szabad útjuk legyen az Atyához. Az élet Lelke ő, vagyis az örök életre
szökellő vízforrás: általa elevenítí meg az Atya a bűn halálával meghalt embereket, amíg
halandó testüket is életre nem kelti Krisztusban. A Szentlélek úgy lakik az egyházban
és a hivők szívében, mint templomban, imádkozik bennük és tanúbizonyságot tesz arról,
hogy lsten gyermekei vagyunk. Az egyházat - amelyet elvezet a teljes igazságra s egyesít
közösségben és szolgálatban ellátja és irányítja a különféle hierarchikus és karizmatikus
adományokkal, fel is ékesíti sajátos gyümölcseivel. Az evangélium erejével megfiatalítja
az egyházat, szüntelenül megújítja és elvezeti a Vőlegénnyel való tökéletes egyesülésre.
Mert a Lélek és a menyasszony így szólnak az Úr Jézushoz: Jöjj el! így az egész egyház
mint az Atya, Fiú és Szentlélek egységéből egybegyűlt nép áll előttünk" (LG 4).

DOBY JANOS

Sarlós Boldogasszonytól pászkavárásig

Ványolt csizmaszárból.
tákolt fűzöttbocskor. . .

taposni a tarlót 
Ez volt a szokás

Boldogasszony havában: forgatván a sarlót,
követvén a kaszást.

Télviz idejére mindig felduzzadó
két tó.' nádas és a láp őrizte a falut;

és ti, benne lakó
- hiretek: kardot, hitet bérbeadó hajdúk,

neveitek vallja: kik voltatok?
Elvétve besnyő. Inkább vizi-rác,
tót-tirpák, hucul és polyák;
- no meg: vásározó
bosnyák, kabarzsidá;
szalajtott örmény
s egykori janicsár:
asszony mellett ragadt
s gyaurrá vedlett
török és tatár.
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Szétkergetett hadak csürhe hordaléka.
Népek söpredéke

unván, hogy gyakorta
préda mindeneknek; nem adatván béke,
lészen hát kuruccá. Ujból seregbe állt.
Hullajtott véretektől díszlik máig a rét. . .

- idézve Nagymajtényt.
Magam is ott valék,

hogy imígy vallani tudjak, ivadék.
Lőréseivel a vár, mint téglatomb,

4-500 év múltán: dacol az idővel;

közben templommá lett az őrtorony 
villámok célpontja kettőskeresztjével.

Tán attól homálylik tövén az aranygömb?
S lent a templomkert: olajfák, tölgyek

árnyat vető lombja,
hol szállást lel a zarándoksereg;
fenyérfű, pipitér - kaszálatlan pázsit
vacka vetve; .. , üresen nem ásit:
tanyázó mócok heverő limje-lomja.
Tart a nyári búcsú, s a nagy körmenet:
Szüzmáriás zászlók kelnek szárnyra
s lebegnek, mint mesés imaszőnyegek.

Lévén a hely a grékusok Mekkája.

Most, nagyböjt teltén, hogy közeleg a Húsvét,
dolgom ugy intézem: köztetek legyek
hajdani cimborák - régi toronymászók:
zsoltározás helyett harangon hintázók 
lássam, kit találok? - aki él. Még hus-vér
hittestvérem. És a "görög nemegyesült
ritusban áldozik . . .; s nem is kelletlenül.
Ott kell lennem, mikor a fonott kosárba
sült bárány, sajt, vaj. sonka. kolbász, pirostojás. . .
- mennyi jó eledel, s ital, amit megkoronáz

az étkek étke: foszlós bélü kalács
keresztes koszorúja. A húsvéti Pászka.

Beteljesülvén a Feltámadás.



Rászedett hellén és szétszórt trójai
falanxokból összeverbúvált
Latin: a világbiró római
ajkán elhangzó Ave Cézár!

suttogás ehhez képest: feltámadt Krisztus!
A vagy: akit pedig rettegett a vi/ág

- istenostorát, a hun királyt
köszöntő görög rétor, Priszkusz
szavával nem tisztelt olyan méltóságot,
amekkorákat a templomkertben látok.

Légy áldott Drágahely
aliás: (hajdu) Dorog!

Templomodban ékes bizánci kehely
s a hatosrendben sorakozó ikonok

megannyi bizonyság: Urunk fennen ragyog.
Ki - bár áldozatra birva Ábrahámot,
csepp vérét se vesztvén, menekedvén Izsák 
hul/ani hagyta, mint ég a csillagot,
értünk, bűnösökért egyszülött fiát
adta áldozatul. . .

- mindjövendőltetvén:

jobbján-balján lator, függjön a keresztjén.
És eltemettessék, mtnt meg vala irva.
A teste zárassék mély sziklasirba.

Az őrök elaludván . . .. nincs aki virrasszon
hajnalok hajnalán; jövel három asszony
feszgetni a sziklát, s olajjal a tetem
hűzét oltani. . .. hogy oltalmára legyen.
Ám a sír üres volt. A harmadnapos
még ennek előtte immár feltámadott.

Ki ott eltűnt: itt - testté-vérré válva 
kelyhünket tölti. Áldozatunk tárgya.
Vallom, ajakomat illető bor, kenyér:
áldozatom füstje az Ur szinéig ér
- mindezt a félpogány non exkommunikált;
fogadják ezen profán. litániát.
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