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Az ikonok szemei mind
befelé égnek.
A katedrálisok árnyai
egy pontra mutatnak.
A tanítások, ellenkezve is
a végső. mondhatatlan
szót kísérlik meg.
A filozófiák a Törvényért
epednek.

Ennyi jel mellett mégis
miért vagyunk egyedül?

Versek

A kapcsolatok küzdelme: a lét.
A filozófiák: a k6rítés.
A nemragaszkodás magadhoz: lényeg.

Fölényes riadás a nappal.
Sistergő látomás: jelen-jövő.

A sors te vagy.
Kezedben végítélet jogara.

Rendezetlen szenvedélyben
gyorsulást lüktet azég,
rádhullani látod néha
a planéták rendszerét,
csillagok pörögnek, esnek,
vasszekéren száll a hold 
lélektipró ön-emésztés
bódít el s vagy: mint a holt.

Szamárháton is.
Egyűgyűségben.

Imára kulcsolt kézzel.
Elhagyva mindent.

Magad elé fogod magad.
Kezedbe gyeplő.

Ostor suhog.
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A pálca vizet ért.
Keskeny ösvény az örvények között.
Apró lábak írják a fövenyre
az Úr szavát.

Homokgödörbe fagyott test.
Szétszórt és eltört cserepek.
Feltépve számolom a gennyes
sebeket.

Szomorú néha,
aztán szép.

Független,
egyoldalú áldozat.

Nem számolom.
Örömben élek.

Családom nincs.
Testvérem: sok.



Hányan lökték belém gyi/kos dühük -lándzsáitl
Először ti/takoztam.
Védtem magamat.
Aztán elért a szeretet s leszálltam velük
poklaik aljára.
Akkor akármit tehettek velem, mellettük voltam,
ahogyan Papír adja magát súlyos Toll alá.
Bennük az ártó ösztönök tintája kifogyott.
Törvényként hordozom a rámírt átkokat.

'Pálvölgyi Gyula

PROHÁSZKA AZ INDEX UTÁN

A szél fordul. ..

A haladó erők társadalmi befolyásának visszaszorítására, a katolikusok reformfeladatai
nak felismertetésére a legjobb lehetőség a sajtó volt. Prohászka - az index utáni lemondá
si szándékát megváltoztatva - megmaradt a Katholikus Sajtóegyesület és az Országos
Pázmány Egyesület irányítójának. Még inkább hangsúlyozta a katolikus sajtó elmara
dottságát, feladatait, mint 1911 előtt. X. Piust idézve jelentette ki: "Hiába építünk
templomokat, hiába tartunk missziókat, hiába alapítunk iskolákat, ha emellett elhanya
goljuk a sajtót't.:' '

A püspök hármas feladatot szabott a sajtó, az "egyházi apostolságnak laikus kiadása"
elé: fegyver "ellenfelünk ellen", életerő "önéletünk fejlesztése végett" és akció szervezése
"a kereszténység nagyobb kihatása céljából"."> Nem ábrándozott arról, hogya katolikus
sajtó jobb, hatalmasabb legyen a liberális sajtónál - ezt utópiának tartotta -, igénye csak
a kor színvonalán álló, modern igényeket kielégítő sajtóorgánum volt. Elérni ezt sem
sikerült. Prohászka közgyűlési beszédeiben évről évre beismerte a kudarcot.

Az I. világháborút közvetlenül megelőző időszak Magyarországán a politikai
társadalmi erők polarizálódása nem engedte meg a Prohászka-féle modern, szociális
irányú megújulást, mint közbenső utat. Székesfehérvár püspökének választania kellett
a forradalmasodó második reformnemzedék, a radikális megújulás vagy az integrista
erők által irányított egyház között. A választás Prohászka egyéniségének ismeretében
nem lehetett kétséges. Minden őszinte reformvágya, demokratikus törekvése ellenére is
egyházát választotta. Akkor is, ha ez az egyház nem látta meg a korszak társadalmi
kötelességeit. Ez az integrista csoporthoz való közeledést tette szükségessé, de soha nem
jelentett azonosulást vele, örök belső küzdelmet okozott számára.

Újra csak a Világ mélyen igaz elemzését kell idéznünk: "Akit a hideg ráció a tudo
mányhoz és a szabadsághoz húz, amikor öntudatlanul, de ösztöneinek egész hatalmával
csak hinni és megalázkodni akar: annak mindig csak küzd, de soha meg nem békül
önönmagával a lel1(e."43

A tanulmány első részét májusi számunkban közöltük.
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