
számít, nyerünk-e vagy veszítünk. Ami lényeges: igaznak lenni és egyre igazabbá válni
minden cselekedetünkben.

Történelmünkben ezzel a pontjával esik egybe a világegyházban II. János Pál pá
paságának kezdete. Felhívása: "Nyissátok meg a kapukat Krisztusnak!" - kezdettől

fogva úgy tűnt számunkra, mint szintézise mindannak, amit tenni próbáltunk, és amit
a jövőben is tenni szándékozunk. Ugyanennek hangsúlyozását találtuk a "Redemptor
Hominis" enciklika kezdetén is: "Az ember megváltója, Jézus Krisztus, a világmin
denség és a történelem kőzéppontja." Mindaz, amit már évek óta éreztünk, az ő pá
pasága alatt világosabbá vált és elmélyült. Két emberkép mind élesebb összeütközé
sének vagyunk tanúi. Ebből a szempontból szimbolikus tény, hogy Péter utódának
vérét ontották a róla elnevezett téren. Nem lehet közömbösen fogadni azt a kijelen
tést, hogy Krisztus a világmindenség és a történelem középpontja. Vagy szenvedélyes
szerétetet szűl. vagy meggyőződéses szembenállást. A két emberkép ellentéte még
nyilvánvalóbbá válik az ember szabadságáról szóló nézetekben. Az egyik szerint a
szabadság nem más, mint "azt tenni, ami tetszik", a másik számára a szabadság a
szeretetben való önátadásból fakad, és az mondható szabadnak, aki fenntartás nélkül
követi azt, amit igazként ismert meg.

A két emberkép közül az elsőben nem léteznek az egyén egoizmusánál fontosabb
természetes emberi értékek, mivel számára éppen az én-központúság a szabadság
végső tartalma. Nem él már közöttük az emberek összetartozásának tudata, amely az
emberi létet mélyen meghatározza. Az ember így végül a hatalom függvényévé válik.

Megoldást csak az eredeti kereszténység hozhat. A felbomlófélben levő személyiség
azáltal épül újjá s leli meg lelki középpontját, ha az egyház közösségében Krisztussal
találkozva újra megbizonyosodik az igazságról, arról az igazságról, amelyhez tartozni
érdemes. Ezt próbálja nyújtani a CL, s ez az, amit általában az Egyházban a Lélek ál
tal indított mozgalmak célul tűznek ki. Ahogy II. János Pál pápa mondta egyszer: a
mozgalmak mintegy tükrözik az Egyház közösségét és egyben megadják megvalósu
lásának formáit is.

CSANÁD BÉLA

Heuréka

Az a szilárd pont
a világegyetemben,
amelyet Archimédesz keresett:
egy gyermek mosolya,
aki még semmit sem ismer,
csak a létezés
örömét.
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Még egyszer

Vihar előtt

vad éles vonalakkal
kirajzolódik még egyszer az utca
a tornyos házak közt a jegenyék
a messzi tanyák

az ifjúság a puszta
olyan világos és kimért a dolgok
határa mint az érett gondolat
a teremtés előtt munkára készen
olyan világos mint az értelem
próféta látomása mint az arcod
tükörben s elkerülhetetlen
mint az asszonyok vajudásakor
a hirtelen hasító fájdalom
akár a kibékítő bánat
a kényszerű halál előtt

Urbanizáció

Ki az ellenség
ki a jóbarát

kövek és utcák
rengetegében?

Ki az ítélő

ki az elítélt
a személytelenség
börtönében?

Hol van az Isten
és hol az angyal

a kiégett arcok
űtkiizetében?

Műtőasztalon

Letérdelek a megaláztatás
kűsziibére.

Egy villanó kés a fényben,
ez a halál.

Vagy csak az égiek figyelme
s a test félelme tán?
Meg kell vallanom
bűneimet.

Szeretettel köszöntjük a költöt hatvanadik szíiletésnapja alkalmából.
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