
vagy szentek, azután máS névnapok ugyanazon a napon, ami nagyon
has2lOOS, majd a nap ltturgíkus jel1e~1 4-1.0 sor magyarázat, sokszor
a naoí litur;gikus szent élettörténete, végül a nap kelte és nyugvása az
iUeoo napon. Meg vagyok győződve rola, hogy a litván hitéletnek az
ilyen kiadványok nagy mértékben javára válnak.

·Nagyon barátságos légkörben telt el a fényes vacsora, a testvéri sze
retet az érsekség píncéjéből hartmincéves tüzes magyar bort is ada
tott az asztalra, Hallottunk a hetvenöt papnövendék: életéről, a pasztorá
cióról, arról, hogy szerétettel tartják el a papokat, a szemináriumot, az
érseki hivata1t.

Mi, vasuton utazök innen egyenesen az ál3.omásra mentünk és egy
órakor indultunk vissza Moszkvába;" ahová másnap este tizenegykor ér
keztünk meg. Tele volt szellemünk iszákja, tele katolíkus szívünk, rníkor
repülő társainkkal találkoztunk. Ilyen szép és felemelő élményJt alig
alig találunk, mint amilyet Lietuva ímmár egy egész hátralévő életen át
jelent nekünk.

Litvániai utunk persze csak egy része - bár j~lentős része - vollt
egész tanulmányutunknak, amely viszont a dolog természeténél fogva (az
idő is rövid volt) megint csak egy kJiS I'Ié&ét ölelte fel a Szovjetuníé
igen sokrétű és színes mai életének, De úgy érzem, mint parányi gömb
tükör jól tükrözte szémunkra az. egész valóságot.

BÉNA LANY SZENT TERÉZNÉL

A béna lány Teréznél könyörög.

Ne kérdezd meg, miként került ide ?
Súlyos hegyet mozgat meg itt hite.
Bizalma, mint a bénulás: örök.
A Rózsa Szentjénél imádkozik,

Két mankója fölér a szoborig,
Bénán csüngő lábai merevek;
Yérutacskái, mint márványerek,
Lilák. A vér már nem viaskodik.
Bár szótlan, mégis élethű jelül:

A le~ke éber, érintetlenül.
Szép ifjúsága benne rejtve nő.

A kinja oly nyugodt, s előkelő;

E fájdalmában meg nem szégyenül;
S a gyönge gyertyafény gyanútlanul

E megnyugvás márványarcára hull.
A két kiválasztott egymásra lelt:
A lány, a szenvedő; s Teréz, a Szent.
S a kívülről betérő idegen

Csak néz, melyik szobor az eleven ... '!

Szabó Géza
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