
ARACS 

Nem pogány szó. Mégha úgy is hangzik. A muzsikája Európa elő tti, az biztos. Hites, valós id őké. Amire a 
kereszténység is ránő tt, amibő l a kereszténység is kin ő tt, amit a kereszténység is felemelt. 

A háborús évek golgotás évei alatt többen azon gondolkodtunk, milyen közösséget megtartó, szakrális 
szertartást lehetne, s merre, a délvidéki magyarságnak kidolgozni; a keservek ugyan szinte követelték a gyors tet-
teket, de a szívünk mélyén tudtuk: szakralitást nem lehet szervezni, szakrális hely és esemény csak az Úr 
kegyelmébő l születik. És született. 

Több irányból, szinte önmagától fordult a délvidéki magyarság a puszta fölé magasodó, eleddig jószerivel 
rejtőzködő  romcsoda felé. A síkságunk megszokott lapos épületei mellett bazilikaként emelkedik ki az Alföld 
síkjából ez a fenséges torzó. Minden a semmiben. Nem véletlen vonzotta oda a legkülönfélébb helyekről a 
legkülönfélébb embereinket: épp a boltozata hiányzik. A kukoricaföld, a tüskés akácfácskák, kórók mellett biztos 
alapon állnak a hatalmas, naptól pirosló falak. A felébe tört boltívek és oszlopf őmaradványok kis szoborcsonk-
jainaknéma, sohase látott, sosem hallott hívására összegy űltek magyarink. A boltozat hiányzik. A romok fölött az 
ég boltozatára nézve évente egyszer, Szent István napja körül összegy űlnek maroknyian. Annál a Szent István-i 
időkben a Teremtő  tiszteletére emelt — máig magasodó —óriásedényénél, melynek éppen fedele, teteje nincs, 
Ezért kell a szertartás. Kellene, hiszen mindannyian érezzük, ez még nem az. S ezt sem lehet kitalálni, megter-
vezni. Ezt is szülni kell. Lehet, több korosztálynak, korokon keresztül. 

Hogy a mindenség szóljon a Semmiben. 
b,z. 
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