
Mitől félünk? Miben reménykedünk?

Amitóta emberel a földön - fél.
A mondat nem egészen pontos. A Szentírás nyomán kiigazíthatjuk: amiótaaz ember búnös

sé lett - fél. Addmot és Evát felelem tölti el a búnbeesés után, Káint szintén - Shakespeare
Macbethje vagy Ill. Richárdja, a Hitler eletér61 készült utolsó fényképfelvétel és mindnyájunk
tapasztalata jelzi, hogy máig - s bizonyára a történelem végéig - igaz: a búnnel együtt jár
a felelem. El6bb-utóbb, de elkerülhetetlenül.

Amióta emberel a földön, remél.
Ezt a mondaioi is ki kell igazítanunk. Amióta Isten tör6dikaz emberrel- tehát "kezdetMI":

a teremtés,a történelem kezdetéMI -, azóta felkeltette s élteti bennea reményt. Búnbeesésünk
tlirténete Isten irgalmasságának a története is. Félelmünketfelülmúlja a remény. "Ne féljetek!"
- hányszor bátorította így Jézus tanítványait - a vízen járva, és kés6bb, feltámadása után.
"A szeretet nem ismer félelmet." És: "hivatástok a reménységre szól."

Hazánk mosiani felszabadulása nem oszlatja el minden félelmünket. Sok, az emberséget
bénító rettegést igen - de új, eddig ismeretlen (vagy csakelnyomott?) félelmek bújtak el6, s6t
talán éppena várvavárt szabadság termelteki némelyiküket. Csakugyan nem örülünk úgy, mi,
magyarok, ahogyan örülnünk kellene- állapítják meg joggala többi (f6leg nyugatO európa
iak. Szabadságunk csak úgy lesz javunkra, ha megtanuljuk annak kultúráját, de vele rögtön a
szeretetét is (a társadalomtudósok nyelvén: a piaciszabadverseny mellett a szocidlis gondosko
dást is).

Lapunk - nevéhez híven - szeretne 6rködni, vigilálni a nemzet sorsa fölött. Nem valami
elefántcsonttorony magasa'ból,eszmék és eszmények g6gösbiriokosaként. hanem értelmiségi és
keresztény hivatástudatból. Ezért kérdeztük meg a magyar (keresztény) szellemi elet néhány
markáns részesét, hogyan látjafélelmeink és reményeink esélyeitaz átalakulómagyar életben.
Hálásan köszönjük válaszukat. Ezek sok mindenben különböznek egymástól. De mindegyikük
mögött ott bujkál a félelem, s mindegyiken átcsillan a remény is. A magyar sorsért érzett
fele16sség vállalása íratta mindegyiket - s talán együvétartozásunk jóles6 tudata is.

A két kérdés azonban nemcsaka válaszadókat kovácsolja közösségbe, hanem az olvasókat is.
A kérdések mindnyájukhoz szólnak, a válaszok olvastán bizonyára mindnyájan föltesszük a
kérdést önmagunknak is: azonosulni tudunk-e a válaszokkal? Mi miMI felünk és miben re
ménykedünk? Az "értelmiségi" volt már osztályellenség, volt (hátrányos helyzetú) foglalkozá
sok úz6je - itt az ideje,hogy azzá legyen, aminek lennie kellene: a saját és nemzete (meg az
emberiség) sorsán töpreng6, azt mérlegel6 és értékel6, múvelt és gondolkodó emberf6, aki az
eszmények és értékek színe el6tt fele16sen elemzi a történéseket, s igyekszik kijelölni a helyes
irányt.

Lapunk a keresztény értelmiségiekhez kíván szólni - értük és mindnyájunkért - velük
közösen keresni a válaszokat. Az elmúlt esztend6 során, a változó küls6-bels6 körülmények
között, célunkai mintha nem sikerült volna mindig elérni. Újra hívjuk régi barátainkat, s
keressükaz újakat: keresztény küldetésünk tudatában, Krisztus ajándékának birtoka'ban vállal
ni az értékelés és iránykeresés feladatát hazánkban és egyházunkban.

A keresztény emberfélelmei súlyosabbak mindenki másénál. Fel az egyetlen igazi katasztró
fától: Isten elvesztését61, a búnt61 és a kárhozattól. S reménykedik abban, hogy ez a katasztrófa
elkerülhet6: hogy Az, aki a boldogságra teremtett és meghívott bennünket, irgalmas és hatal
mas szeretetével á~segít minden bajon és rosszon, amely ránk zúdulhat vagy amelyet mi
felidézhetünk. Az Urba vetjük reményünket:kitartóan, állhatatosan és örvendez6en.
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