
-- Mi az On véleménye a hitTŐ'], le
gyen at akáT csak önmagunkba, külde
tésünkbe vetett is, mi a színész kiil-
detése? '

- A hivő ember számára il hit egv
értelmű, belső biztonságérzetet ad' a
vég,ső dolgok kérdését meg. saját kűl

detes~~ket tekintve is, Manapság az
egyhazaknak, valláskülönbség nélkül,
Ilagy sz~repe van a "kallódó" ifjúság·
ősszetógáséban es a nemzeti öntudat
nagykorúsításában. Világszerte jelen
ség az ,is, hogy a fiatalság az egyhá
zak fele fordul, mert itt határozott és
kikristál yosodott eszme- és eszmény
rendszer sugárzását érzi - nem lehet
ellentmondások közott vagy bizony
talanság?an élni! A magyarnak az
l?OO-as evekben a függetlenség eszmé
jet sugallta, s ezzel a nemzet fennmara
dását szolgálta a hit, ismétlem, feleke
zeti hovatartozás nélkül, az akkori
prédik.át~ri. ma~atartásban. Manapság
lS szuksegszeru ez a küldetéstudat,
különösen az olyan pályán, mint a
színházrnűvészet, hogy a szellemi kul
túrát szószólóként bizakodva hirdet
hessük.. Az emberiség életében a hit
(vallásos értelemben is) óriási ered~
ményeket, magas szinvonalú szellemi
séget hozott létre, Mint hí vő, ma is
fontosnak tartom, hogy művészetem

eszközeivel erősítsem, segítsem, Nem
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véletlenül lépek föl Esztergomban a
Bazil,ikában, vagy a Református Ráday
Kollegmmban, tanítok a Lutheránus
Egyház akadémiáján avagy zsinagó
gában szerepelek , , , A színész külde
tését a papéval érzem rokonnak, hirdet
ni a szepet. a jót, a. szeretet-eszmét
ebben az ezredvégi világban. A szin
művészet fontosságát a második év
ezred végén csak az igazi színészi
kúldetés mutathatja meg: prédikátori
elszántsággal hirdesse a magasratörő

eszméket, és értékes-értelmes emberi
magatartásformákat sugározzon példa
képül. Mindez a szándék régi egri

.císzter gtmaézium növendék korom
gyökereiből alakult ki.

Szeretném, hogy legyen minél több
elhivatott, prédikátori és apostoli lel
kületű színművészünk, egyre több, aki
továbbra is vállalja küldetését: a
nyelv és a nemzet művelését. Szin
müvész, aki életét ennek a törekvés- .
nek szolgálatában kívánja eltölteni:
tehetségét ennek érdekében mozgósít
ja, hogy fölemelje hazáját, amelyben
él, népét, akinek fia; akiért és akivel
küzd a közös boldogulásért.

-Hitem és meggyőződésem, hogy
magam is ezért kell éljek és dol
gozzam,

Kelényi István

Fohász szabadulásért

Lebocsáták Józsefet bátyjai a homokszáraz
kútba, hogy eladják. Vétkezének Jákob pusztajáM
fiai a testvéri szetetet ellen. Szivőkben irigyseg .
kigyója sziszeg, bár csokolják sorba széparéú .
vérüket, mikot indulni készül, hogy emelqesse
bocskortalan lábát Moáb késviJJogás(z füvében.
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Józsejet siratja anyja, Rákhel. Siratja
legkedvesebb iuü, a száműzöttet, kit Egyiptomban
a selyemágyú PutiJárné hiába csaloqat melléte.
Csak bámul a szépatcú, nézi a gyönyörűek gyönyörűjét,

míg megnyíl a börtön kapuja. Rabtársának, a királyi
Jőpohárnoknakálmát magyar.ázza az eladott s midőn

megjejti a Járaólátomásait is, nagy emberré
magasztalják szabadulásakor. Lészen Jozset Gosen
kegyessé rendelt lakója; kegyessé rendelt
védnöke, a Hatalom helytartója..

Uram! Hány Jozsetet,
hányeladottat bocsátottak homokszáraz kútba,
midőn pontosságod darabolta az időt?! Hányan
Jutottak vakörmű korbácsok előtt, káromlóktól
sujtottan, hazát/anu/?! Hányan ieszúltek máglyajákhoz
béklyózva, szembenézve a sárkánytorkú lánggal?!

Uram! Uram! Ne neheztelj ránk, ne rontson
bennünket haragod bűneinkért. Ne uszíthassák ránk
a háborút, a behem6t szörnyet, neröpködjünk
szakadó pernyeként arcod körül. Ments meg minket
a kárvallott sötétségtől, az atomhaláltól!
Virulhasson a Föld, a csillagok zenéjét hallgató iérii
ringathassa asszonyát, gyermekeit, melengető Jényben.

Istenünk! Te látod az anyák boldogságában
őrzőtt gondosságot, hogy erősíthesd azt.

Istenünk! Te látod az apák tisztaságában
őrzött reményt,' hogy erősíthesd azt.

Istenünk! Te látod az iJjak ezerelmében
a várakozás gyönyörét, hogy erősíthesd azt.

"Mi Atyánk, ki vag} a mennyekben,"
a Mindenséget Te tartod Kezedben,
szived a Végtelen lámpája,
látni és szeretni sietűnk alája.
"szenteltessék meg a te neved;"

.megváltásunk zászlaját lengeted.
Lebeqsz Jöltámadott Krisztusod fejénél,
mtkétü Tebeqsz majd a viIágvégf révnél,
érintve hóJehér-Jekete patástunk.
"jöjjön el a te otezáqod,"
hogy benépesíthessük a V iIágosságbt.

Koszorúba Jonjuk a csecsemő-illatú virágot.
Légy U ram áldott! Légy U ram áldott!
A rossztól való iéltés, az aranytollú hattyú

közibénk szálljon!
Ne neheztelj ránk, Atyánk! Emelj ajkad elé minket,
csókold ránk megtartó békességeél!


