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Da~

Nyáron a nyírfák zöld réten,
nyárfák lépnek az estében,

jönnek és mennek, dolguk van,
táncokat járnak álmukban.

T~len a nyárfák bánatban,
élnek a n'//Írfák páratlan,

állnak és várnak, hó hullik,
fagyban az erdő, hajnallik.

Juditról: mieUitt megs~ületett

Almának gondolom,
jár bordás csolnakon,
álmodik almavirágot,
este lepke-lángok,
bölcső-kezek,

elringatják a morgós tengerek,
hullámok hátán aztán átlebeg,
szunnyad pincemélyben,
idegen árnyak tenyerében,
zöld almák erre megborzonganak,

GALLA! JÓZSEF

padlásablakban nyugszanak,
holdsugárban fázna k,
körül tündérek járnak,
alma zúg, zizeg a szalma-alom,
két part közén malom,
félig 'a vízben-szélben,
félig a lombok felhőjében,

magház-íz, piros héj,
ő lesz az, ő lesz, Ő,

reggeltől estig mondogatom.

A GYERMEK ISTENKÉPE A CSALÁDBAN

'Jézus megkérdezte tanítványait: "Kinek tartanak engem az emberek?" (Mk
8,27) A róla alkotott kép iránt érdeklődött náluk. Nem ő volt erre kíváncsi,
hiszen "nem szorult rá, hogy bárki is fölvilágosítsa az emberről. Tudta ő mi
lakik az emberben" ,(Jn 2,25.); hanem az ember szempontjából nagyon fontos,
hogyan vélekedik az Istenről. Hogy mílyen sokféleképpen vélekednek az embe
rek, azt jól mutatja Carré: Ki nekem Jézus Krisztus című könyve. Jézus fölhívása
nekünk is szól. Magunknak is meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést.

Mindnyájunknak van istenképe. A kicsinyeknek és a nagyoknak is, ahivőnek

és a nem hivőnek egyaránt van elképzelése Istenről. Ez utóbbi kijelentés talán
meglepűen hangzik, pedig így van. Csak a nem hivő ember istenképe annyira
csonka, hogy nem is érdekli őt, és ezért mínt értéktelen valamit egyszerűen

sutba dobja, és tovább nem foglalkozik vele. Istenképünk lehet tudatosan kere
sett és alakított kép, de akarva-akaratlanul is kialakulhat. Hiszen előbb-utóbb

mindnyájan találkozunk valamilyen formában az Istennel: sétánk során templomot
látunk, benne imádkozó embereket; de hallunk káromló beszédet is, amikor va
laki az Istent szidja; a művészeti alkotások, a képek, a szobrok, a zeneművek

sokszor beszélnek nekünk Istenről; a könyveknek is gyakori szeraplője az Isten;
nem beszélve aztán a szentbeszédekről, a hitoktatásról, az évről évre ismétlődő

ünnepekről, mint például a karácsony és húsvét, amiket a mi kuItúrkörünkben
míndenkí ünnepnek tart. A templomi szertartások, és még sok más jelenség, mind
képet alakít bennünk az Istenről. Az elsorolt példákból az is rögtön kitűnik,

hogy a különböző behatások alapján más-más színezetet, tartalmat nyer ez a
bennünk kialakult kép. Nem míndegy azonban, hogy végül is milyennek látjuk
az Istent. Ezért figyelmeztet Romano Guardini nagyon komolyon bennünket: "A
keresztény ember számára minden azon múlik, hogy az Úrról alkotott képe ere-
deti és erőteljes-e, vagy ellenkezőleg: hamis és homályos-e?" (1). .
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