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AZ EGYHÁZ Új TÖRVÉNYEI A BÚCSÚRÓL

ÉS A BÖJTRŐL

Bármiben lássa is valaki a reformáció mélyebb gyökereit, Luther
fellépésére kétségtelenül az egyház aJkkoI'li bűnbánati gyakorlata adott
okot. A keresztény ókor és a kora-középkor bűnbánói hosszasan és kf#
rnényen vezekeltek. Később az egyre !könnyeibibé váló és ellenőrzés nél
kül végezhető gyónási elégtétel lépett a szígorú módszerek helyébe. Ha
pedig valaki teljesebb elégtétellel óhajtotta leróni azt, amível bűnei miatt
tartozott az isteni igazságosságnak, folyamodhatott az egyház kimerít
hetetlen "k1incstárához", vagyis búcsúnyeréssel ráhagyatikozhatott Kríss
tus kínszenvedésének és a ezentek hozzáadódó (Kol. 1, 24) életáldozatá
nak érdemeire. Elméleti hittanítás szempontjából ebben semmi hiba
sincs, meggondolatlan alkalmazása azonban jelentős értékektől fosztotta
meg a gyakorlati keresztény életet. Amint ugyanis mindinkább egyszerű

södtek a búcsúnyerés feltételei, az oktalan propaganda pedig még nyo
matéikoztais az élők-holtak javára nyerhető teljes búcsú könnyűségét,

egyre jobban feledésbe merült a keresztény tömegek lelkiségében a sze
mélyes bűnbánattartás gondolata. "Olcsón", az elevenibevágá vezeklés
igénye nélkül igyekeztek megszerezni maguknak a lelki békét. Erre oa
veszedelemre mutatott rá Luther 1517. évi witten:bergi tételeinek elején
és végén: "Urunk és Mesterünk, Jézus Krisztus mondja: Tartsatok bűn

bánatot! Azt akarja vele, hogy bűnbánattartás legyen híveinek egész
élete. .. Arra kell buzdítanunk a keresztényeket, hogy kereszten, halá
lon, poklokon át igyekezzeneik követni fejüket, Krisztust, és így inkább
solkféle szorongattatás közepert jussanak Ibe a mennyországba, mintsern
hogy bélkével áltatva elbízzák magukat." Luther itt még az egyházon
belül állva kívánt reformálnd. SzéjjeLküldött és a nyomdák útján tovább
sokszorosított tételei két hónap alatt rokonszenvező visszhangot vertek
az egész katolikus Európában. A veszedelmet, amelyre Luther rá akarta
ébreszteni a keresztény világot, ma tisztán látja a hivatalos egyhéz is,
és szem előtt tartja legfrissebb lelkipásztori intézkedéseiben, Akkor azon
ban, sajnos, nem azok értették meg ari..asztó szót, akiktől elsősorban

függött a reform végrehajtása. így emberileg könnyebben érthető, hogy
l~ésőbbi nagy írásaiban már kívül helyezte magát a reformátor a rómaí
egyházon.

Jóval kevésbé ismeretes tény, hogy a svájci reíormáeíó kezdeteinél
a böjti fegyelem, nevezetesen a ~üdchli "kolibász-eset" volt a botránko
zás első köve. 1522 egy böjti napján Froschauer zürichi nyomdászmester
felesége hal híján kolbászt szolgált fel férje legényeinek, aJki:k éjt-napot
egybetéve dolgoztak Szent Pál leveletinek új kiadásán a fran'kiurti vá
sárra. Odatették az ételt az éppen jelenlévő három pap elé is. Ketten
ettek belőle, Zwingli - a város főplébánosa - nem. Az esetnek peI'S2l€
híre ment, és nagy felháborodással tárgyaltá!k. Zwingli szeritbeszédben
kelt védelmére társainak. Beszéde hamarosan megjelent nyomtatásban
is. Kiderült belőle, hogy a szerző már olvasta, sőt helyesli Luther nagy
kiáltványát "A keresztény emiber szabadságáról". így kezdődött el az a
forrongás, amelynek során Zürich nem volt hajlandó tovább várakozni
a bízonytalanul ígérgetett egyetemes reformzsinatra, hanem a maga mód
ján hozzáfogott a kereszténység megújításához.
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Azóta már !két egyetemes zsinatot tartott az egyház, mégis a har
madíkra, napjaíIlik II. vatikáni zsinatára várt a feladat, hogy mind a
búcsúk, míndpedig a böjti fegyelem terén végrehajtsa a jó négyszáz éve
Idvánt, de azóta sem tökéletesen megvalósított reformokat. A búcsú
l1gy;ről szóló rendelettervezetet el is készítette a Szeritszék illetékes fő

hivatala, a Poenítentiaría, és lét negyedik ülésszak végefelé az atyák elé
terjesztette. A zsinati iköz\"élemény már nem volt hajlandó foglalkozni
vele a közelgő befejezés izgatott légkörében. Le kellett venni a napi
rendről. Azóta alaposan átdolgozták. A pápa akaratából ikét, egyenként
aéttagú bizottság dolgozott rajta. Az egyik hittudósaikból állott, és 1960
b'"Ze;ptembev~en fejezte be munkáját. A második gyakorlati szakembe
rekből tevődött össze, az előző bizottság munkájára is támaszkodhatott,
es novemberben lett készen, A testületi felelősség (kollegialitás) elvéhez
níven a pápa már előzőleg véleményt kért püspöktársaitól. A világ min
cl.en részéből 78 püspiYki kar adott választ a Szeritszéknek. Érdekes, hogy
rnfg a keleti katolikus püspökkari értekezletek mind helyeselték a búcsú
ugy átvízsgálását és javítását, Nyugaton 14 püspöki kar ellenezte a re
formot. Az alapos munkálatok eredménye nemrég jelent meg mint VI.
Pál pápa apostoli rendelkezése (konstitúciója) 1967. január elsejéről kel
tezve, Szövegét még csak a félhivatalos sajtóból ismeri a világ. Életbe
lép majd három hónappal azután, hogy az egyház hivatalos Iapjában
is megjelent.

Az új pápairendelkezés "A búcsúkról szóló tanítás" (Indulgentiarum
dociruui} szavakikal kezdődik. Terjedelmes tanító-része az egyház hagyo
mányes álláspontját adja elő, de szerenesés fogalmazásban. hogy ne ide
g~nftse el a protestánsokat. Nem egy pontját a még katolíkus Luther
maga is örömmel vállalta volna. Tanítja a rendelkezés, hogy az egyház.
kincstára "maga a megváltó Krísztus". Hangoztatja, hogy a búcsú. nem
elsőrendűen fontos dolog, mert "vannaik az üdvösség elérésének előbbre

való, azaz szükségszerű, jdlJb és hatékonyabb eszközei". El~eri, hogy
.,a búcsüügybe nemegyszer visszaélések csúsztark be, mert a szertelenül,
feleslegesen engedélyezett búcsúk lejáratták az egyház kulesaínak tekin
télytét, és erejétől fosztották meg a bűnbánatielégtételadást".

A rendelkezés jogi tartalmánaik jellemzésére elegendő néhány főbb

pontot említenünik:. Teljes búcsút ezentúl csak ritkabban nyerhetünik, egy
~ély csak egyszer napjában, és az eddiig szokásos feltételekhez min
den egyes alkalommal még szeritáldozás is szükéges, Megszűndk az ,,01
támváltság": ezentúl minden pap minden máséjéhez annyi vsegítséget;
kapcsol az egyház a szenvedő lelkek javára, amennyit osak képes. A rész
leges búcsúkkal kapcsolatban - mint a Vatikán hírmagyarázója fogal
mazta - megszűník "a szent matematika": nem lesznek többé 300 napi,
7· éVi és egyéb hasonló megjelölésű búcsúk. Ropparit lelkipásztori. !böl
csességgel szabja meg a pápa a részleges büntetés-elengedés mértékét.
Megértéséhez tudnunk kell, hogy a kegyelem állapotában végzett erkölcsi
f~cselekedeteinkmindegyike örök érdemszerzés. Ez a tett főértéke. Emel
lett azonban van még vezeklő értéke is: lsten elengedi míatta büntetés
tartozásunk egy részét; annál többet, minél kiválóbb jót tettünk, és mi
nél nagyobb volt bennünk a szerétet. Ha a cselekmény részleges búcsú
va! van ellátva, ez a mozzanat az egyház jóvoltából mcstantól fogva
-megkétszerezi "az egyéni teljesítménnyel szerzett büntetés-elengedést",
mégpedig a kulosok Krisztus-adta hatalma alapján, az Ö érdemeire ha
gyatkozva. A búcsú tehát nem lJanyihfthatja többé a vezeklő hajlandó
ságot, hanem épp ellenkezőleg: még buzgóbo egyéni vezeklésre serkent.
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A böjti fegyelem megújításáról is megtudakolta a Szeritszék a püs
pöki karok véleményét. Maga a reformrendelet azonban nem került p
zsinat elé. Pedig legalábbis félkész állapotban volt, hiszen a pápa jó két
hónappal a zsinat befejezése után már megjelenttette szintén apostolt
rendelkezés formájában 1966. felbruár 17-én. Az új rendelkezés a vezek
lés gondolatkörébe iktatja be a böjtöt, és - mintegy ut.alva a bűnbán»

szellemiségnek már Luther tételei idején szükséges reformjára - "Tar,t
satok bűnbánatot!" (Poenitemini) szóval kezdődik. A kiindulás tehát aj-,
kalmas a nemkatolikus olvasó jóindulatának felkeltésére, és alighanern
a német Augustin Bea bíboros vezetése alatt álló Keresztény Egység Tir
kárságának áldásos szellemét mutatja az okmány megszövegezésében.
A Poenitemini-rendeil:kezés tartalmát röviden két mozzanatban foglalhat
juk össze, EgyféJ.ől. korszerűsiti és lényegesen egyszerűbbé teszi a böjtÉ
fegyelmet az egész katolikus egyházban, nem csupán a latín-szertar
tásúak számána; másfelől igen lényegeset változtat a paranos teljesítésé
nek szellemén. A közvélemény az első mozzanat iránt érdeklődik jobban.
ám a katolikus lelkiség alakulásának szempontjából fontosabb a másik.
sőt valósággal korszakot alkot.

Jogi szempontból nézve a rendelkezés "teljességgiel" (ab integro)
újraszabályozza a böjti fegyelem egész területét. 'I'ehát hatályon :kívül
helyezi az egyházi törvénykönyv 1250-1254. kánonját, és a helyébe lép.
Eszerint amit átvesz a törvénykönyv szövegéIből, azt az eddig' elfogadott
módon kell magyaráznunk; amit pedig nem vesz át belőle, az érvényét
vesztette. így a húseledelektől való tartózkodás szabályában nem veszi
át az eddigd törvényből a húslé (jus ex carne) tilalmát; ennélfogva egy.á~

talán nem tilos ezentúl pénteken és egyéb böj1Ji napokon húslevest vagy
pecsenyelevet fogyasztanunk. Halételek megengedett voltáról vagy tilal
máról a rendelet nem szól, de a törvénykönyv sem tartalmazott ilyen
tilalmat, Itt tehát nines változás, és az eddigi jogmagyerázathoz kell
lgazodrnmk továbbra is. A halra vonatkozó hazai és külföldí félreértések
onnét eredlhettelk, hogy az új rendelkezés szövege kifejezetten megszün
tet "minden általános vagy külön kiváltságot és engedményt" a böjf
fegyelem terén. Csakhogy a pénteki halevés lehetősége eddig sem volt
kiváltság vagy engedmény, hanem halra egyszerűen nem vonatkozorta
tilalom. A "hús" szó ugyanis egyházjogi értelemben nem jelenti a hal
féléket. amint a "hal" szót sem természettudományosan kellett és ikeilJL
vennünk, hanem a kánonjogi szakirodalomban míndeddig basználatos
értelemben.

Az új törvény szabályozza ugyan a vezeklés napjartés az e napokra
előirt böjtölés fajtáit (hústilalom, szigorú böjt), meghatalmazza azonban
a területileg illetékes püspöki karokat, hogya hústól való tartózkodás
helyébe esetleg más vezeklő gyakorLatokat róhassanak híveikre, vagy
hogy méltányos aikból más vezeklőnapolkat jelöljenek ki a rendeletben
foglaltaIk helyett, meg nem szüntetve természetesen a nagyböjt bűn

bánati jellegét. Egyik emlitett intézkedésükhöz sem szükséges tovább;
pápai jóváhagyás, csupán jelentést kell tenniük róla a Szeritszéknek
"tudomásulvétel végett" (notitiae causa). A pápai rendelkezés szerint a
húseledelektől való tartózkodás napjai míndazok a péntekek, amelyekre
nem esilk parancsolt ünnep. Kétszer az év folyamán szígorú böjt is van:
szirrtén húst1ila1ommal, továblbá egyszeri érdemleges étkezéesel - reg
gelire és vacsorára csupán némi táplálékot véve magunkhoz a helyi jog
szokás szeríntí mennyiségben és mínőségben. A két szígorú böjti 11<!IP
~gyike természetesen nagypéntek, Urunk halála-napja; a másík pedig
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"a főnagyböjt kezdőnapja", Ez az utóbbi szakkifejezés nálunk hamvazó
szerdát jelenti, másutt esetleg más napot. Ambroziánus-szeotartású egy
házmegyék területén (például Mílánóban vagy Bresciában), ahol a nagy
böjt öt nappal később kezdődik, a kezdőnap a böjt első vasárnapját kö
vető hétfő; keleti szertartású katolikus egyházmegyékben pedig, ahol
eddigelé évenkint négy nagyböjtöt tartottak, a húsvétot megelőző böjti
k1ősza!k első napján van a szígorú böjt. A hústilalom az említett tartóz
kodási és sztgorú-böjtí napokon felső korhatár nélkül (halálukig) köte
lezi mindazokat, akik tizennegyedik évüket betöltötték. Jelentős változ
tatás ez a múliJhoz képest. Az eddigi fegyelem ugyanis már serdűletlen

gyermekekre kiterjesztette a hústílalmat, bár természetesen csak hetediJk
évük betöltésétől fogva, hiszen azon alul semmiféle egyházi eredetű tör
vény sem kötelez. A szigorú böjt változatlanul csak felnőttekre vonat
kozik, mégpedig az egyházi-jogd magykorúság elérésétől (a 21. év betöl
tésétől) a hatvanadák év megkezdéséig. Egyes személyek vagy akár egész
családok alkalmilag felmentést kaphatnak az egyház böjti törvénye alól
megyésfőpásztoruktól és az általa szabott keretek között plébánosuktól
ts. Akinek joga van felmentést adni, az Mis válthatja a böjt vagy a
hústilalom kötelességét egyéb vallási cselekményekre. A Magyar Kato
Iíkus Püsipőki Kar 1966. december 13-án hozott határozatában úgy ren
delkezett, hogy a nagyböjt péntekjei kivételével az év egyéb péntekjein
,.az irgalmas szerétet vagy a jámbor áhítat" bármely gyakorlatával he
lyettesíthetjük a hústilalom megtartását. Ennyit az új intézkedések jogi
tartalmáról.

A jogi újraszabályozásnál sokkalta fontosabb azaz új szellem, amely
ott van nemcsak az apostoli konstitúció terjedelmes tanító-részében, ha
nem a jogi rendelkezések színte minden mondatában is. Súlyos hibát
követnének el tehát a lelikek pásztorai, ha híveiket elsősorban a korlá
tozások pontos, színte farizeusi megtartására nevelnék ahelyett, hogya
Szentszék-szorgalrnazta lelkiséget ébresztenék fel bennük. A böjti parancs
teljesítése a múltban szárnos katolíkusnál, sajnos, függetlenült az Isten
hez való viszonytól, és merő kényszeres kötöttséggé vált. Akárhányszor sú
lyosabb lelki gátíásba ütközött a nagypénteki böjtszegés, mínt akár az isten
káromlás, akár a csírázó emberélet megszakítása. Ennek az elferdülés
nek is igyekszik végét vetni az új rendelíkezés, amíkor visszaállítja a
böjtöt a jelentőségének megfelelő helyre. Minden hívőt isteni törvény
kötelez a bűnbánattartásra. E kötelesség körébe tartozik míndaz, amit
az egyiház a böjtölés terén előír. De nemcsak az. A nagyböjt, vagyis a
húsvétra való előkészület maradjon továbbra is a vezeklés ideje, noha
egyházi törvény nem szabja meg többé bűnbánati gyakorlatait. A lelki
pásztoroknak, elsősorban a megyespüspököknek kötelessége, hogy e szerit
időben - Istent kérő vagy engesztelő célzattal - a szokásosnál buzgób
ban gyakoroltassák híveikkel mind az szentgyónást, mdnd a vezeklés
többi. cselekményeit. A böjt és a húsbilalom mapjai elsősorban bűnbánati

napok, "Lényeg szerínt való megtartásuk" (substantialis observantia)
súlyos bűn terhe alatt kötelező. E kijelentéssel csupán az isteni törvény
komolyságát alkarja nyomatékozni a Szentszék, és semmi esetre sem a
farizeusi elkülsőségesedést kívánjaelősegíteni. Ezért - ha nem is ma
gának lét rendelkezésnek szövegében, de közzetételével csaknem egyidejű

leg - emölcstanil.magyarázó aikk jelent meg a Vatikán napilapjában,
az Osservatore Romanoban a pápai Gergely-egyetem tanárának, Wilhelm
Bertransnak tollából. A tudós jezsuita mímden bizonnyal jelentős szere
pet játszott a rendelkezés előkészítésében. Közlernénye szerint az vét-
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kezík súlyosan. aki nem hajlandó böjttel vagy másféle vezeklő áldozat
vállalással megtartani az egyház-kijelölte bűnbánati napokat. Ha csak
egy-egy alkalommal hágja át készakarva a törvényt, még nem követ el
súlyos bűnt. Aki pedig bármely számottevő okból nem az előírásszerű

böjtöt tartja, hanem a kdjelőlt napon önhatalmúlag másféle áldozatot
hoz helyette, semmi bűnt sem követ el.

Maga a rendelet hangoztatja, hogy megszűník mínden eddigi feil
mentés és kiváltság. Nálunk Magyarországon az üzemi 'konyhán étklt
zök eddigelé fel voltak mentve a hústilalom, vagyis a pénteki kötele
zettség egésze alól. Az új törvény jelentős változást hoz. A péntek nOO1
egyszerűen hústálalmí nap többé, hanem a kötelező vezeklés napja, s a
kötelesség nemcsak a húsféléktől való tartózkodással teljesíthető, ha
nem - nagyböjtön kívül - a püspöki kar kijelölte más módokon is.
Az üzemi konyhán étkezéílk is köteleseik tehát pénteki napokon az irgal
mas szeretetet vagy a jámbor áhitatot mint iböjthelyettesítőtgyakorolni,

mégpedig tetszésük szerint választott módon. A nagyböjt pénteikjein ná
lunk a hústálalom marad érvényben mint köteles vezeklőgyakorlat. Am
ha megtartása bárkinek hátrányos, Bertrans értelmezése szeránt maga
választhat helyette más bűnbánó gyakorlatot anélkül, hogy bűnt követne
el. "Böjtölhet" például állapotbeli kötelességeineik jobb teljesítésével,
sérelmek békés tűrésével, szenvedések elviselésével. A magyar püspökök
minden hústilalom alól eleve felmentették azokat, "akik idegen asztal
nál étkeznek, és aikik hosszabb utazást tesznek" (sőt "a nehéz testi mUD
kásokat és betegeket" a szígorú böjt alól is), a böjthelyettesítő cselek
ményelk alól azonban nem.

Püspökeink csak nagy általánosságban utalnak a böjthelyettesítő le
hetőségekre. Az "irgalmas szeretet" gyakorlatain azon szelgálatokat ért
jük ernbertársaméc gyengeségei iránt, amelyeket az irgalmasság testi é§5
lelki cselekedetei címen foglal össze a hitoktatás (beteget látogatni, két
kedöknek jó tanácsot adni, szegények kenyerére adakozni stb.), A "jám
bor áhitat" gyakorlatain még többiélét érthetünk : akár szentírásolva
sást, akár szentségekhez [árulást, akár Istent engesztelő lemondásokat,
mint például a tánc, a mozilátogatás, a dohányzás, a kávé-, tea- vagy
alkoholfogyasztás korlátozását, akár különféle imádságrnódokat (elmél
kedést, mísehallgatást, szentséglátogatást stb.). Tehát alkalmas böjt
helyettesítő az imádság is. Am ha nem is volna bűn, de a pápai rendel
kezés gondolatvilágával ellenkező, elhibázott megoldás lenne bizonyos
számú ímaszőveg gépies elmondására egyszerűsítve letudnunk a vezek
lés. kötelességét, Visszaesnénk abba az elkülsőségesedésbe; amelyen már
Luther megütiközött. Arnikor XII. Pius 1953....ban igen megkönnyítette az
áldozást megelőző "szentségi böjtöt", 'azt kívánta, hogy az új fegyelem
aprólékos esettanát (kazuisztikáját) ne dolgozza kii az erkölcstudomány.
A részletezés ártott volna az új szabály egyszerűsítő szellemének. A most
megújhodó böjti fegyelemnél se méregessük, meddig mehetünk súlyos
bűn nélkül! Viszont a szakemberekre váró szép f.eladat kidolgozni, hogy
a mindennapí élet mily számtalan apró lehetőséget táT elénk vezeklö
önmegtagadásra, Főleg az olyan lemondás vagy szolgálat értékes, amely
az egyént kevéllyé nem teszi, neki magának is használ, és környezeté
nek vagy a nagyobb közőseégnek javára válik.

Az egész rendelkezés nagy lépés előre a katolikus lelkiség reformjá
naik útján. Jelentősen módosítja a híveik viszonyát nemcsak a höjtri
parancshoz. hanem - legalábbis kezdetként - azegyház egyéb törvé
nyeihez is. Bizonyára érezteti majd hatását más hasonló fegyelmi k~-
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désekben. például a vasárnapi kötelességek erkölestaní megítélésében.
Ugy teljesíttéti velünk a bűnbánattartás evangéliumi parancsát, hogy
egyúttal tiszteletben tartja a keresztény ember felelősségteljes szabad
6ágát is. Nem merjük állitani, hogy a látszólagos lazítás ellenére köny
rryebb helyzetet teremt az eddiginél, Kiüresedésre hajlamos formák
helyébe lelki tartalmat, a merő szabályteljesítés helyébe erkölcsi érték
valósítast állít. Ezért mái" nem a böjti szabályok teljesítésébe kell be-
gyaikorolnu11Jk a seI~dületlen vagy a kiskorú ifjúságot sem, hanem éppen
oa. vezeklés szellemében. Így nevelni őket egyaránt kötelessége - a rendel
kezés szerínt - a szülőknek lis, a lelkipásztoroknak is.

Az új törvény általában 1966 hamvazószerdáján lépett életbe. Oly
területeken, ahol, mint hazánkban ds, különleges felmentések voltak
érvényben, hathónapos törvényszünetelés (vacatio legis) után kezdett
köteLezni, vagylis 1966. augusztus 17-én. Életbeleptéhez nem volt szüksé
~es, hogy a püspökök kihirdeesék. Aki tudott róla, igazodhatott hozzá.
A püspöki karok természetesen világszerte igyekeztek élni az általános
fegyelem módosítására kapott jogukkal. Volt oly.an afrikai ország, ahol
az alkoholos italok tilalmát jelölték meg a hústól való tartózkodás he-
lyettesítője gyanánt. A nyár derekán az olasz püspöki km azzal lepte
meg a világot, hogy a nagyböjté idő kivételével megszüntette oa pénteki
hústilaimat a katolikus Itáliában, és a hívek tetszésére bízta, hogy mily
vezeklő cselekményt gyakorolnak helyette. Ezt a példát követték ma
gyar püspökeink is. Egyúttal felmentést adtak a hústilalom alól minden
olyan pénteken. amelyre akár törvényes állami ünnepnap, akár taná
csolt egyiházli. ürmep iesdk. A kedvezményezett napok közé szárnít kará
("sonyelőnapja (december 24) és Szálveszter napja (december 31) is.
A felmentés teljesen megszüntetí az ilyen péntekeik vezeklőjellegét; a
hívek tehát böjthelyettesítő bűnbánati gyakcrlatra sincseneik kötelezve
e napokon. -
ÁGOSTON IMÁJA

Kimondhatatlan!
A gondolat ösvényén
Kereslek szakadatlan.

Te Mérhetetlen!
Lényedtől roskadozva
Szivárog szavad bennem.

. Fényed kQzött keringek
Te Láthatat'tan!
A mélyben és magasban.

Elérhetetlen!
Forrásod keresqélem
A titok-rengetegben.

Te Halhatatlan!
Új életre keltettél,
Kit bűnökkel zaklattam.

Én jártam-e Mögötted?
Vagy Te utánam járva
A sorsomat így szőtted?

Az igazságod féljem
}!;s reszketve bolyongjak
A sziklás meredélyen?

Szeresselek [eledoe
A múltat, mint avultat
S így boruljak Szívedre?

Oh, vágylak és zaklatlak
Arnvában hata.lmadnak,
Fényében irgalmadnak.

Nagy Mikló.
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