
..4 thulei kirtily

A thulei királynak
szerelme haldokolt,
s a hű, öreg barátnak
arany kupát hagyott.

Legtöbbre azt becsülte,
csupán abból ivott,
s ahányszor ürftette,
bús könnyet hullatott.

Közelgett .már halála,
s fölmérte vagyonát;
mind a fiának szánta.
kivéve a kuptít.

Lagzit tartott a várban,
a tengerpart fölött,

.az ősök csarnokában,
lovagjai között.

Ott dőzsölt utoljára.
megitta mind borát,
aztán a zajló árba
vetette poharát.

A 'serleg mélybe hullva
a víz alá bukott,
ő meg szemét lehunyta,
s többé sosem ivott.

Parabti:lSis

Mily jó, hogy az ész fürkészett Mert az egy örök valóság
és buzgón íparkodott, , sok módon mutatkozik;
tudni azt, hogy a természet nagy-e, vagy csupán apróság,
hogyan él s mit alkoto1t. maga módján változik.

Megújwlva, fönnmaradva,
itt közel, vagy távol ott,
alakulva. megváltozva -
mily csoda; hogy itt 'Vagyok!

Hogy hallgat
az imádkozó, mégis milyen szenvedélyes szókat vált. Egyszerre van itt és
túl. Leszáll a tudata mélyére és ugyanakkor az élete fölé is emelkedik,
míategy átölelve tulajdon létét, föl-ajánlja, oda-adja, át-emeli, a "most"
és az "örökké" - azaz, az idő és az időtlen - határára állítja. Az imád
kozó mintha Isten végtelen kiterjedéséhez akarna igazodni. Belső mozgásba
kezd, átütí a határokat, úgy viselkedik, mint madár a levegőégben...
Hogy-hogy? - kérdezed megütközve. Nem túlzás ez? Valóban erről van
szó, amikor imádkozom?.. Az igazi imádságból akkor' is a legutolsó imád
ság kockázata csendül ki, ha az éppen a legelső. Elmozdul-e a madár az
ágról, ha nem nyit szárnyat, nem veti bele magát a ritka ürességbe, ;;em
hagyja maga mögött . a biztonságot, hanem megmarad abban a hiteben,
hogy ő repülni akar, aztán visszaül atollaira? .. Az imádság belső elmoz
dulás, a szeretet mozgása a nyugalmi állandóság képében. Nem szavak és
nem szótlanság kérdése. Inkább állapot, mint aktus; inkább cselekedet, mint
elgondolás; inkább élet, mint föladat. Mégis föladat, gondolat, jelenlét is.
Inkább forró motyogást, a szélhűdött kétségbeesett dadogását vagy a meg
átalkodott fagyos sziszegését akarja Isten hallani imádságunkban, mint a
langyos víz lötyögését.

Hallgasd csak a megpróbált ember kopogó imádságát. Amelynek nincs
fénye és nincs szárnyalása; fényét kioltották a megjárt pokol füstjei, szár
nyalás helyett meg mintha térdén csúszna a lélek egyhangú fájdalmában.
A bajokkal. elhalmozott ember imádsága rekedt és konok. Nem látod rajta
a szertartás szépségét, idomtalan állatként bukdácsol előre. Már nincs re-
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ménye sem, de nem 411 meg. Az imádkozó már ahhoz is kevés, hogy imád
ságának forrása legyen, de nem áll meg, megy, törtet előre s mondja,
halmozza, növeli imádságának homokdombját Isten lába körül; majd arra
kapaszkodik, hogy egyszer fölérjen Isten szíve magasságáig, elrettentő ki
tartással, csodálatos tolakodással. Ö az erőszakos; a könnyen lelkesedő
píllangó-mozgását úgy mossa el, mint virágport az áradás.

S mit ad Istennek? A szenvedéseit, a sikertelenségét, a félrelököttségét,
Nem tagadja, hogy fáj. Oly nehezen érti meg, hogy ez az ő akarata. Nem
a saját jóságáról őrizgetett képzelgéseit adja neki, hanem a tőrténetét. Nem
vad fogadkozásait, hanem a gyöngédséget. Nincsenek kiemelkedő lelki tel
jesítményei, csak egy mondata: a tied vagyok. l!:s egy kérdő mondata:
kié lehetnék? .. Beül a padba, tétován, düledezve, de kitisztultan. Nem érti,
hanem nézi Isten titkát. Nézi a sima. oltárlapot, amelyen majd fölkel Jézus,
mint mező fölött a Nap; ma ennyi telik tőle. Vele akar lenni, semmi egyéb.
Feléje "csörgedezik vallomása", -rnint Szent Agostonnak. "akár csöndesen,
akár nem csöndesen. Csöndben marad talán a hangom, de kiáltanak szívem
érzelmei. Semmi olyan igazat nem mondok a világnak, amit te előbb nem
hallottál tőlem. Te sem hallasz semmi olyasmit tőlem, amit nem te rnondot-,
tál előzőleg nekem" (X. könyv, II. f. 2.).

DOKUMENTUM

·ADATOK PROHÁSZK,\ HÁROM MŰV.ÉNEK

INDEXRE TÉTELÉHEZ

. A Magyar Irodalmi Lexikon (Bp. \1965) Prohászka Ottokár székesfehérvári püs
pök irodalmi működésével kapcsolatban megemlíti, hogy "túlzó antiinte!lektuáli~

(,modernista') nézetei miatt a római index-kongregáció három könyvét, köztük
Az intellektualizmus túlhajtásai (1910) címűt indexre tette" (II. köt. 5231).

Az indexre tétel annak idején (1911 júniusában) az egész magyar sajtót és
társádalmat - valláskülönbség nélkül - foglalkoztatta. Az Index Kongregáció
első esetben tette. magyar katolikus ~zemély írását indexre; az indexre tett szerző

pedig a század eleji magyar katolikus megújhodás vezéralakja volt.
A Szentszék Kongregációjának döntése nemcsak a világiakat, továbbá a magyar

püspöki kart érte váratlanul, de magát Prohászkát is. "Keserves hónap; ll-én
kézhez vettem egy kis nyomtatványt; nem tudom ki küldfe; alighanem a ·nuncius.
Kinyitom, hát mintha kék égből a villám csapott: volna belém, olvasom, hogy
indexl'e keriiltem: Az Intellektualizmus túlhajtásai, A modern katolicizmus s az
Egyházi Közlöny egy cikke!" - írja naplójában (Összegyűjtött munkái. 23. k: 215. l.).

A X. Pius pápa által szentesített döntés -nem merilii ugyan feledésbe, de
történeti felderítésére nem került sor.

A bécsi Staatearcnioban. végzett kutatásaim során az egykori osztrák-ma
gyar külügyminisztérium aktái között megtaláltam a római császári és királyi
követség itt közölt két jelentését.

HÖLV:eNYI GYÖRGY

50


