
azoknak fog erőt adni a kezébe, akik az emberek békés boldog jövendó
jén dolgoznak. Csak Iegutóbb említette egy beszélgetés alkalmával: szí
lárd meggyőződése, hogy nem lesz háború. De ezt nem csak mondta, ha
nem sokat imádkozott és dolgozott is azért, hogy valóban így is legyen.

Október 3-án reggel szenlrrniséjében az utolsó evangélium után saját
maga mondta hangosan: Deo gratias. Mintha csak azt akarta volna ezzel
mondani: hála legyen Istennek, én a pályát megfutottam, a hitet meg
őriztem és most, amit építettem, azt átadom nektek. :Építsétek tovább,
őrizzétek és óvjátok minden veszedelemtől. Az örökséget átvettük. Hívő

lélekkel bízunk benne, hogy a közülünk az örök hazába távozott kalocsai
érsek szerető szíve, mosolygós atyai arca kiséri munkánkat. Erős a hitünk,
hogy közbenjár a mennyei Atyánál értünk és kieszközli mindazokat a
kegyelmeket, amelyekre szüksége van azoknak, akiknek az Isten akara
tából az ő örökségében kell dolgozniok. Nekünk az a kötelességünk, hogy
azt a munkát, amelyet ez a nagy szívű ember végzett és amelynek alap
pillérei az Anyaszentegyházhoz való hűség, az Egyház papjainak és hí
veinek szeretete, a magyar haza és nép boldog jövője és békéje voltak,
semmilyen körűlmények között ne engedjük megzavarni, hanem Isten ke
gyelméből és minden erőnkből törekedjünk tovább folytatni..-
JELEN VAGY :ÉRCBEN, VASBAN ...

Téged dicsérlek, Istenem, Jelen vagy súlyos kő alatt,
ki jelen vagy az emberben, hol [elszinre tör a patak,
anyagban, ércben, vasban, mit s ki nedvet adsz a gyökérnek,
szerszámunk formál-alakít. a fának, s színt a levélnek ••.

Ki nem csak ünnepet kívánsz, - S ősöm, ki félt és hitte, hOD1J
dolgainkban is mellénk állsz, Te vagy: imádta a Napot,
kisegítő vagy, s nem büntetsz mert benne látott isteni
kis botlásokért bennünket. hatalmat, s meghódolt neki. -

Téged kérlek én, Istenem,
segíts a küzdő emberen.
hisz nem rossz ő, csak téveteg,
ha bánt is - kibékül Veled . . .

KERESZT A HEGYEN (BADACSONYI EMLf:K)

Meredek úton jöttem fel ide. -
A csúcson kereszt áll. fényben, magasan.
- Sziklapárkányon állok, s nyugtatom
a végzetes élet-völgy felett magam.

Tudom, megölhet egy könnyelmű perc,
ha megmozdulok, a kőpart leszakad.
"AZZj!" - mielőtt az utolsó lépést
megtenném -, Jézus, te szólj rám: Nem szabad!

A mélység vonz, szédit a zuhanás
gondolata; hátrább, az útra lépek.
S messze, lenn, a hegy alatt bánya van,
látom a kővel megrakott csilléket.

Allok nyugodtan - a kereszt alatt,
az vigyáz a tájra, vigyáz az örök
emberre, ki itt jár, s szövetséget
- életben-halálban - Istennel kötött •.•
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