
Rónay György

AZ ÖRVENDETES OLVASÚBÚL
AKIT TP. A SZENTLÉLEKTŐL FOGANTÁL

Barlangszobád mélyén üdvözlégy Mária, teljes malaszttal,
áldott az asszonyok között! Angyalszárnyak suhognak a homályban,
szíveden im a Szeritlélek kopogtat,
itt az idő a Kigyó fejét széttipornod.

Téged választott kezdettől az Or, kezdettől varja válaszod,
szerény kis názáreti szűz, téged állitott mindensége közcpébc.
Elefántcsont Torony, tebenned tornyosulnak tervei,
egyetlenegy szavadtól függ a történelem változása,
az ember sorsa és az Isten sorsa;
"nem" - tnondod és az üdvösség. nagy terve összeomlik,
a próféták reménye hamuvá lesz,
s a szeretet, mely a parttalan Isten áradni vágyó partjain türemlik,
zokogva visszafordul önmagába; --

barlangszobád mélyén ..üdvözléqy!" így köszönt az angyal,
el jött a pillanat,
a Pokol tornácán az ősatyák sóvárgó szive megremeg,
jövendő nemzedékek lelke sir didergőn,

a siroklepte föld vonagló índákat növeszt karokból
sirgalomért sikoltanak a földalatti emberöltők; ---

üdvözlégy, kegyelemmel teljes, áldott vagy te az asszonyok közöttl

A teremtés lélekzetfojtva hallgat,
s Gábriel szárnyain az Isten
várakozésa foszforeszkál.

***
Isten várakozása! világ várakozása! de megpróbálod szívemet!

Azt hiszitek, nem látom, mit kell elviselnem?
választottságom véghetetlen árát,
barlangszobám falán az eljövendő szenvcdések árnyait,
a Keresztút tizennégy állornását?
Azt hiszitek nem érzem
halott fiam fejének sulyát az ölernben,
s haldoklását, a bünök vas szögével átveretve,
a bűnök tövisével koszorúzva,
szivemben az idők végezetéig
a ti vétketekért?
O hiszen könnyű volna vaktában felelni:
ime az Or szolgáló lánya - könnyü volna
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meqhaíolní egy ismeretlen sors előtt!

De látva sorsomat, érezve ártatlan szivemben mind a hét tőrt,

niehemben megfoganni gyermekem örök agóniáját:
mííéle nász ez, Istenem, miféle nász!
miféle anyaság? A fájdalmak keserves anyasága:
fájdalmatlan Szülés, és fájdalmas szülések léqió]a,
századokon és ezredeken át
a bűnös nemzedékeket átvert szivem vérével szüntelen
örök életre szűlni a halálból. ..

Miért épp engem választottál. Istenem,
irgalmasságod oszlopául?
Miért épp nékem adtad ezt a két szemct.
hogy lássam vak világunk mérhetetlen szenvedését?
Míért épp nékem ezt a szívet,
hogy csordultig megteljék értük szánalommal,
kik mint a fázó kisdedek, vacogva megváltásukért zokognak?

Hogy pattanásig megteljék a Hozzád való szerétettel.
s élni se tudjak már, ha nem édesanyádull

Ime szolqálód vagyok én, akaratod akaró ja, édesanyád.

Legyen ahogy akarod, Uram Isten.

AKIT TE MÉHEDBEN HORDOZTAL

Ime az úrnak szolgáló lánya
viszi' magában a kisded Istent

Erzsébethez látogatóba.
Kisímulnak előtte az útak,

fénylik a völgy
s mint cimbalmok, elterák. zendülnek a lombok:

Alleluja, itt jön a Szüz,
s méhében a Magzat,

akitől örömünk oka támad!

(A limbus atyái:)

Oszlik a köd,
lelkünk már nem szomorú,

tele várakozással!
Nem lát szégyent, aki bizik az Úrban,

jóslata mint az öreg fa gyümölcse beérik,
s mínt szerelemben a vén, a reménytől szíve megújul!

Alleluja, ott. megy a Szűz,

s méhében az Életadó,
holtában diadalmas Szabadítónk!
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(Az eljövendő szentek:)

Mínt frissen kelt madarak, dideregve
itt remegünk az örök Terv n:Jgy kosarában,

s az időtlen Tél dere hull ránk.
De pattan a jég, a világ ime vétkezi kérgét!

szállni merészen, mint a vsaiok. tavaszába
int az idő már!

Alleluja, ott megy a Szüz,
s méhében a Nap,

akitől föld s ég nyara virrad!

(Erzsébet:)

Üdvözlégy, Uram anyja,
áldott vagy te az asszonyok között,

s rnéhed gyümölcse is áldott!
Repes örömében a magzat a keblem alatt,

szive lüktet.
ajakamrnal zengi az ajka:

Alleluja, itt van a Szüz,
s mehebcn az Úr,

legyen érte hála, dicsőség!

Ú lélek! tárd ki lakásod,
kapudat díszítsd ki virággal,

zendíts citerát, fuvolát!
Téged keresett, hozzád jön látogatóba

az Irgalom és Öröm anyja,
köszöntsd őt ujjongással, hálaadással!

Alleluja, áldott a Szüz,
elhozta hozzád méhébcn az Istent,

aki nálad akar világra születní!

A K I T TE A V l L A G R A S Z Ü L T É L

Minden megiratott.
A próféták megmondtak mindent [óelöre.
De a te anyai szívcd még mindig nem hagyott föl a reménnyel.

A te szived még mindig várt valamit.
Egy rést keresett az örök rendelésen.
.csak egy parányi rést, amelyen a szeretet kiosonhat,
oly észrevétlen, lábújjheqyen. mínt a szorqalmas, szürke kis édesanyák.
ha éjszaka lázas gyermekük homlokát borogatják; -
József már fáradt volt, ledölt volna egy kapuboltba.
de te csak mentél házról-házra, kapuról-kapura,
és zörgettél és könyörögtél és esedeztél.
nem magadért, hanem hogya Gyermek, aki meg fog szűletni, .ne fázzék
s ne szúrja gyönge testét a szalma, ahogy a próféták megirták.
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Mert a te anyai szived még mindig nem hagyott föl a reménnyel.

Hisz van-e telt pohár, melynek színén egy könnyű szirom el ne férne
még?

Van ház, ahol egy terhes asszonynak ne jutna még hely?
Lobbant a lárnpalánq, amint az érdes kéz kutatva fölemelte:
"No hé! ki dörömböl itt? Takarodjatok, koldusok' Nem csárda ez!"
S a tárt kapun kidőlt a jó meleg s a zsíros sűltek jószaga,
s egy kard villant: sokféle martalóc bitangol szerteszét ilyenkor,
s a bölcs polgár vigyáz a házra.,.

Az Isten akart megszűletni s nem jutott néki egy meleg zug egy szobában:
Betlehem bezárkózott, szive köve keményedett, a félelemtől,

mert ama napokban összeíratta a népet a császár;
elengedték a láncról a kutyákat, nagy szelindekek futkostak a hóban,
riadtan szimatoltak valamit, szűköltek mint a lelkiismeret;
Józsefnak fájt a lába, botjára támaszkodva baktatott
ebben az érthetetlen éjszakában,

az istálló felé, amely fölött már ott izzott a csillag;
a kűszöbön megállt, hátrahökölt a vastag tráqyabüztöl
s tanácstalanul visszanézett: -
de te már tudtad, hogy nincs segitség, az emberek bezárták szivüket,
szereteted hiába könyörög, nem talál rajta rést.
Fájdalmak Emberét hozod világra nyomban. fájdalmak .anyja vagy,
fájás nélkül szülő, amint a nyirkos szalmára lerogytál
s öled végtelen távolából meghallottad a koldús újszülött
Isten zokogását.

***

Akkor az angyalok elkezdtek énekelni kinn a pusztán;
. beduin pásztorok futottak a városba, utánuk a nyájuk, együtt a farkas

meg a bárány s a párduc a gödölyéve!;
a mágusok az országúton szaporább ügetésre ösztökélték a tevéket;
a római örszemek - mint majd azon a hajnaion _. eldobták kardjukat

és elszaladtak.
mert szellemek szálltak 'fönn a magasban, lánghajú ifjak hófehérben,
énekszóval, hárfával, citerával. -

Az istállóban nagyokat lehelt a szamár s az ökör. hogy ne dideregjen
a gyermek Isten;

Mária aléltan pihegett a szalmán, [ézusát simogatta, mosolyqott:
valami nagy remegés szállt át a világon, mint mikor megpattan a jég

a folyókon;
Arábíából madarak raja jött, megültek az istálló tetején. ujjongva éne

keltek;
tele volt az éjszaka dallal, örömmel. szárnysuhogással; --
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Ó emberek. jőjjetek. énekeljünk! sötétben járt a nép. de fényesség tá-
madt előtte;

örvendezzünk az Úr előtt, mint ahogy örvendeznek aratáskor;
Gyermek született nékünk, Fiú született nékünk, a békességnek fejedelme:
vessző kelt Jessze törzsökétől és virág nőtt ki qyökereböl, szirmain meg-

tört az évezredes tél.
Udvözléqy kisded Isten, aki lelkünk mocskos istállójában megszülettél!

Sík Sándor

SZENT JEROMOS BARLANGJA.
(Gondolatok az irodalom lelkiéleti jelentőségéről)

I.
A nagy egyházdoktor és bibliafordító alakja úgy maradt meg a

keresztény századok emlékezésében és a keresztény müvészet haqyomá
nyaíban, mint a világot megvető. remete ösképe. Csontig aszottan
térdel vagy ül barlangjában, magányát legföljebb a lábainál fekvő le
gendás oroszlán osztja meg, barlangjának berendezése a feszületen és
a halálfejen kivül legföljebb még egy könyv. a felütött Szeritírás. Ez a
kép lényegében megfelel a valóságnak. A szerit. előbb a ka1chisi siva
tagban, utóbb betlehemi rernetebarlanqjában, élete nagyobb részét csak
ugyan remeternódra. a világtól elvonulva, keményaszkézisban élt e le.
Mégis ez a kép csak egyik oldaláról mutatja be a nagy szentnek és
nagy embernek egyéniségét. A másik oldalról sejtelmünk támad. ha
meghalljuk Szent Ágoston szavát, aki azt írja róla, hogy mindent el
olvasott, amit addig írtak - mindent, tehát a görög és latin profán
klasszikusokat is -- és ha meggondoljuk, hogy -egész életén át gyüj~

tötte, másolta, másoltatta a kézíratokat. ott, ahol találta. Mikor Rómát
elhagyva hajóra száll, hogy zarándokolni és remetéskedni a Keletre
menjen, viszi magával egész óriási könyvtárat és a betlehemi remete
barlangban, amelyet ő paradicsomának nevezett, ott vannak vele mínd
életének ezek a legbizalmasabb barátai: könyvei. szentek és profánok
egyaránt: a költők és szónokok, a történetírók és filozófusok. nlég a
viqjátékíró Terentius is. Ebben az irodalmi környezetben fordítja a
bibllát és írja ragyogó leveleit - a kor legkedveltebb irodalmí műfaja!

- korának jóformán valamennyi nagyobb egyéniségéhez.
Hogyan fér össze ez a kettő: világmegvetés és remeteség egy

felől, a könyvek és a szepirodalom szerelme másfelől? [erornos lelkében
sem illeszkedett nagyon könnyen zavartalan harmóniába ez a kettő.

Egyszer fiatalkorában látomása volt, amelyben az Úr Jézus szemére
vetette, hogy ő ..nem christianus, hanem ciceróniánus", és a túlvilági
büntetéstől - ebben a látomásban - csak a mennyeiek közbenjárása
nientette meg. Később azonban, amikor nagyszerű egyénisége kibonta
kozott, és egységbe olvasztotta magában a nemes profán-kultúrát és a
keresztény lelkivilágot. úgy emlékszik vissza erre a látomásra, mint
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