
diktatúrába torkollhat. Mallarmé az ember esztétikai tevékenységét és a
műalkotást emelte istenné, abba helyezte belé az abszolútum isteni is
mérvét, a természete szerint anyaggal dolgozó, anyagból alkotó művészet

"isteni" anyagtalanságának eszményét hirdetve, - s eljutott az esztétikai
tevékenység merevgörcsszerű megbénításához. a sterilitás tragikumához
s a műalkotás és művészet dehumanizációjához. Nietzsche az Ubermensch
kárhozatos ábrándjában alkotta meg moráltalan moráljának megtestesí
tőjét s e gátlástalan hősi "morál" nem egyéb, mint minden erkölcsnek
s az ember erkölcsi lényének megsemmisítése. S hasonló divinizációit
látta a tizenkilencedik század tudománynak, kultúrának, maguknak az
egyes tudományágaknak; s végül, minthogy,nem volt többé abszolút
mérték, minthogy az értékek természetes rendje, hierarchiája fölbomlott:
szinte elkerülhetetlenné vált, hogy az életnek szinte valamennyi ága
"emancipálódjék" s nemcsakhogy függetlenüljön a többitől, hanem ha
talmi igényt is támasszon vele szemben. Igy vált külön területté, autonóm
világgá aztán a politika is, elutasítva magától az erkölcs szabályait,
hogy végül magába szíva a nietzschei ihletést s az Ubermensch elvét
egy egész népre, Ubervolkra vetítve rá, oly rendszerben teljesedjék ki.
mely pogány szervezettségében magát a kultúrát állította a kultúra meg
semmisítésének szolgálatába.

E sorozatos bálványimádások anarchiája ha a keresztény kultúrát
nem is, az európait mindenesetre komoly válságba sodorta. Minél inkább
eltávolodott e kultúra a keresztény eszményektől, annál inkább vált em
bertelenné; fokozatos ístentelensége nem is vezethetett másra mínt foko
zatos elembertelenedésre. Emberi - embernek és nem ember ellen való 
kultúra csak úgy képzelhető el, ha a teljes emberen épül, ha az ember
helyesfogalmán alapszik s az ember teljes személyiségének érdekeit
szolgálja.

A teljes embernek, az Isten-alkotta, szabad akarattal s értelemmel
megáldott, szabadságra született, felelős emberi személyiségnek ezt az
eszményét pedíg a kereszténység őrzi és hirdeti a kultúra számára.

Sík Sándor

TIZENKÉTCSILLAGÚ I{ORONA

AZ IGAZI MÁRIA

o Máriák,
Besnyőn és Somlyóban és Pócson és Cellben,
Lorettóban, Lourdesban, Fatimában, a Kármelen és Athoson,
Guadalupén és Nagasakiban,
akiknek arca elé ezerével özönlik az emberiség,
és bicskát ránt a csiki legény,
hogy az ő zászlója mehessen a körmenet élén.
és hadra kel a két spanyol falu népe,
bogy az igazi Mária melyiküké, -
6 Máriák.
míg ti a tömjén lengő magasában
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a fogadalmi táblácskák aranyos koszorúja között,
megbújva azügyetlenkezűhajdani mester századok feketítette vonalaiban,
megértőn mosolyogtok,
ti fakuló fekete Máriák,
tudjátok-e, mik vagytok az emberiségnek'?

Ti vagytok a Dallam, a Szín, a Szabadság,
a ritmus eloldó lebegése,
elengedés, magafeledés.
az Unnep,
Akik azt hiszik, élnek

(élnek, hogy dolgozhassanak,
s dolgoznak, hogy élhessenek),

akik tesznek, hogy tegyenek
(magot a földbe: szem legyen,
szemet a gépbe: mag legyen,
vetés, aratás - aratás, vetés),

akik vannak, de nincsenek,
(életük úgy folyik el:
sekély és szomorú patak,
világtalan barlang ölén
halálszagú posvány felé) -

akiknek ablaka zárt üvegét
ha megrezzenti egy véletlenül arra tévedt tüdővészes napsugár,
riadtan szegezik be a megereszkedett táblát,
mert reszketnek a piros levegő

ismeretlen veszélyeitől -
ezeknek a mostoha gyermekeknek,
az alvajáróknak és halvaélőknek,

ó Máriák,
ó búcsúk, processziók, litániák,
rózsafüzérek, érmek, skapulárék,
zászlók, gyertyák, orgona, tömjén,
közös-ének, közös-imádság egy-élet, egy-halál, egy-Isten, egy Anya,
egyetlen Szépség, -
ti vagytok az élet,
az emberi, isteni élet,
Ó igazi SzűzmáriákI

Mert bennetek, ó ügyefogyott Máriácskák,
elfátyolozva, elemberesítve
otthonosan, nekünk valón lakozik közöttünk Orömünknek Oka:
az igazi Mária,
akit a művész Isten festett a teremtés. vásznára öröktől,

emberek örömének,
áhitatúl az angyaloknak,
önnön magának gyönyörűségül,

akin az Orök Atya szeme elmosolyodjék,
mint mikor a tökéletes müvész a tökéletes műben

dédelgető pillantással simogat végig százszor is egy alakot,
amelynek szépsége még neki is titokzatos, -
az igazi, igazi Mária,
akinek Krisztus-simogató tenyerére letette az Isten
mind, ami jót szánt a világnak,
hogy hintse, öntse, ontsa ránk,
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a vízözönnél özönebb özönnel
édesanyai szíve szerínt, -
az igazí, igazi, igazi Mária,
akinek az élő Krisztus,
ülvén szent sebeinek bíborában az Atyának jobbja felől,

amikor nagyon elnehezedik a szíve teméntelen bűneink látU.!
ölébe hajtsa szent fejét
8 megengesztelődve ülhessen újra vissza a mennyei trónra
és irgalommal nézzen újra ránk,
most és halálunk óráján. Amen.

UDVŐZLÉGY

Magasztalja én lelkem az Urat
es Azt, akiben teljes az Ö kedve,
Akiben minden titkot megmutat,
Egyetlen szép mosollyá édesedve.
Hogy is lehetne hozzád más szavam
Legelsőben, mint a magasztalásé I
Hadd mondom, százötvenszer, boldogan:
Ave Mária! Udvözlégy Királyné!

Magasztallak, mert nem hallgathatok.
Füst a szavam és az életem kérész,
Mégis, mégis: olyan állat vagyok,
Mely egyenesen jár és fölfelé néz.
Fölfelé néz, mert fönn valami van,
es f ö l beszél is: van kihez beszélni.
es ha beszélek: nem féreg magam,
De minden fölfelé nézők nevében.

Hogy éhezne már szólni valamit
Fölfelé ez a süketnéma század,
Amelynek ebnyüszítés lett a hit
es aljasság a fölséges alázat I
Émelyedík a futószalagon
Gyártott eszmények hánytató szagától,
A prófétáktól a zsibpiacon,
Az elvektől - az embertől - magától!

Hogy magasztalna lelke már urat,
Testtel-lélekkel rína már imádni!
De nincsenek a földön már urak,
Csak szolgák vannak és szolgák szolgái.
A szó, mit a mélyból kiáltana,
A káromkodás undorában elfagy.
O Egészen-szép,
O Istenanya, ó Ember-anya,
De jó az Isten, hogy te még mienk vagyi

&82


