
hallgatna és mindent a papoktól várna, a hierarchia szempontjából pedig
az volna a hiba, ha rossznéven vennék az élet növekedését, ami esetleg
egy kis kényelmetlenséget okoz nekik és vissza akarnának térni a kleri
kális paternalízmushoz, még ha a spiritualizmus örve alatt is.

Ehhez az aktív és találékony laikus sereghez csatlakozik a "prófétai"
képességű papok csapata. Ök arról ismerhetők fel, hogy nagy szere
tettel hajolnak saját koruk fölébe, szoros kapcsolatot tartanak a világi
hívekkel, spiritualításuk kutató szellemmel és a hierarchiához való hű

séggel párosul. Ök a gondviselésszerű közvetítők a világiak és a
hierarchia között. Épp olyan figyelmesek, mínt a hivők a történelem
hívásával szemben, de náluknál jobban érzik az Egyház örök szükség
leteit, így azt, amit a világiak proponálnak, meg tudják tisztítani az idegen
elemektől. Van közöttük olyan is, aki meg sem várja, míg a világiak
jönnek elő terveikkel, szinte megelőzik a kor lelki igényeit. Mit köszön
het az Egyház a megifjodás terén egy Cardyn abbénak- az apostolkodás
terén Godin abbénak/, a házasság spiritualitása terén Caffarel abbénak!

. Igy folyik a papság támogatásával belső munka az ősi Egyházban,
mely a Lélek hatása alatt felismeri a mai humanizmusban azt, ami benne
jó és egészséges. A keresztény nem habozhat a kétféle hűség között, mert
az egységet a szívében hordozza. Tudja, hogy egy roppant vállalkozásba
bocsátkozott, de azt is tudja, hogy a nagy mű itt a földön nem feje
ződik be.

A feszültség az ember és Egyház között csak egyik formája annak
a feszültségnek, mely az ember és az Isten között öröktőlfogva fennáll
és csak a földi dráma megoldásával oldódhat fel. Az Egyház, akár Krisz
tus, az idők végezetéig szenved a kereszten. A keresztrefeszítettség a
keresztény normális állapota. El kell fogadni, de egyszersmind arra töre
kednie, hogy enyhítse a keresztet és nem lesz a szívében ellentmondás,
melymegbénítja munkáját, Legyen hű ugyanahhoz a Lélekhez és nyujtsa
ki kezét ai ember felé, hogy közelebb jussanak egymáshoz; tegye ezt
abban a tudatban, hogy ehhez a vállalkozáshoz az egész történelem
sem elég.

Fordította Füzesséry Katalin

-
I Cardyn a belgiumi katolikus munkásifjak apostola és mozgalmuk (Joe, Jeunessen

Ouvríere Catholique) megszervezője.
• Godln abbé nevéhez fiiződik a Mission de alrs magalapítása, melynek célja a kül

városok athetsta munkásságának meghódítása.

MERENGÉS
Az álmos, zöldes, lassú rengés
tengermerengés.

Beléje hull virágos ágon
a tisztaságom.

A felhők kék árnyéka tóban
úgyelfutóban,

az árnyak birodalma képe:
sehol se vége.
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Visszhang az égorom-hegyekben:
az Eredetien.

Mint a macska az egérrel, véled
cicázó élet,

úgy száll, vonul tompán feletted,
mínt képzeletnek

hús nélkül álló álom árnya:
az idők szárnya.

Hát menj csak és keresd a véget,
ha vágyad éget,

én itt maradtam meg a parton,
s pihenőm tartom.

Hulló idők fúvása renget,
rajtok merengek.

A tájak tűnő tétovája:
élet homálya.

A mélaság dajkája alatt 
s az évek halnak.

Komjáthy Győző

EMLÉKEZÉS

Gyenge vagyok, ó ház, melyet tető se véd
s kiütötték ezer ablakszemét,
mint öregember, akit védtelen
arculcsapott az idő-végtelen.

Rozsdaették a villamossínek -
élet indult meg? - hinni sem merek:
hogy megindul a tavasz, a csodás,
vagy a halál belénkrögzött szokás? 
és újraéled. minden mi nem én,
- az én csak hályog a világ szemén, 
mert egy a világ mindig és közös,
s minden hazugság, ami csak önös.
Kihúzódnak, élnek a roskadt inak,
széppé ígéz mindent a téli nap.

Komjáthy Győző
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