
- A te homlokodat nem ékteleníti a szégyen billogja! A te homlokodon
valami sugárzik. Mintha a Nap szállott volna a fejedre! - Reszketett a sámán,
térdre ereszkedve. László pedig a karját kitárta, majd kezét simítá sámán
homlokára.

Adjál neki Látást a Világosságra!
Adjál néki Hallást a Te szent Igédre!
Mint Benne hivőknek szent Fiad ígérte,
Ne szoruljon többé Gonosz hatalmára.
Elszáradt hit helyett újat adjál néki.
Nem tud már rontani, Izeket idézni.
Mert a gonosz Sátán a hitét elvette
S sötét hatalmából nem adott helyette.
Elapadt forrását elvesztett hitének
Örök Élet vize duzzassza meg újra.
Rontani: ne tudjon! Áldani tanuljon!
Jézus Urunk édes, könyörülj szolgádon!

S míg a király imígy imádkozott némán, fejétől sarkáig reszketett a sámán.
S egyszer csak azt hallja mindkét fülével, hogy csobog a forrás! Hangosan,
bőséggel. Odanéz csillogó, boldog két szemével! Tiszta, fehér arcán, szeplőtlen

homlokán, csillag ül! - sugárzó!. ..
Ilyen csodát teve valaha Szent László, - Bakonyerdejében...

(Folytatjuk)
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K Keresztury Dezső: HtRES MAGYAR
KÖNYVTÁRAK: A neves magyar literá
tor tudós nemrég a televízió kamerájának

Ö társaságában - H. Borus Rózsa szerkesztő
és Czigány Tamás filmrendezősegítségével

N
- járta végig a híres magyar könyvtárak
sorát. Ahogy akkor a nézőket, most, e
képes album megjelenésével, az olvasókat
kalauzolja el az Országos Széchenyi
Könyvtárba, pillantást vetve a könyvritka
ságokra és kéziratkülönlegességekre, a zir
ci Reguly Antal bibliotékába, ahol a cisz
tercita szerzetesi könyvtár kapott védel
met, a gyöngyösi ferencesek gyűjteményé

be; elvezet bennünket a keszthelyi Helikon
Könyvtár tárlóihoz, a pannonhalmi ben
cés kolostor kincseihez, a sárospataki és a
debreceni református kollégiumokba és a
Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tárába.

E monstre könyvtárlátogatásban Ke
resztury Dezsőnek olyan szakavatott part
nerei voltak, mint Havasi Zoltán és Pajko
si György az Országos Széchényi Könyv
tárban, Kovács József a zirci Reguly An-

tal, Misóczki Lajos a gyöngyösi volt feren
ces, Rakos József és Tóth István a keszthe
lyi Helikon, Szabó Flóris és Csóka Gáspár
a pannonhalmi bencés, Ujszászy Kálmán
és Czegle Imre a sárospataki, Király
László, Fekete. Csaba és Szabó Botond a
debreceni kollégiumi, Apor Éva, Somlay
György, Szilágyi Gáborné, Büky Béláné és
Ritoók Zsigmondné az Akadémiai Könyv
tárban.

Nem kis gondot okozhatott a nyolc tele
víziós adás anyagának kötetbe; szorítása.
Keresztury Dezső azonban okos előszóval,

lényegre törő, pontos kommentárjával és
útmutatásaival eligazodni segíti az olvasó
kat is, a sorozat volt nézőit is. Külön kell
szólni e képeskönyv másik "szerzőjéről",

Gyarmathy László fotóművész gyönyörű

színes felvételeiről, amelyek éles felületük
kel, metsző tisztaságukkal igazi látványos
ságot kínálnak, szinte az eleven jelenlét
élményével ajándékoznak meg. A kötetet
előállító Révai Nyomda mesteri munkát
végzett. (RTV-Minerva kiadás, 1982)
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