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JELENLÉTÜNK A VILÁGBAN

Az "idők jeleire" kell az egyháznak feleletet adnia. Az egyház ugyan
tanításának tartalmában és lényegében mindig ugyanaz, de más és más
a kor, mások annak "jelei", szokásai, életstílusa, érdeklődési köre, divat
jai, és amennyiben lehet és szükséges, az egyháznak ezekre a dolgokra
mindig újra és újra meg kell fogalmaznia feleletét.

Mindinkább egymás előtt zajlik le az ernberek élete. Eltársadalmía
sodás, mondják világszerte mindenfelé. Hogyan áll ebben az egyház, a
Krisztus ügye? Vannak, akik azt mondják, hogy az ember lassan ennek
a folyamatnak egyszerű rabszolgája lesz, nem más, mint egy konsum
lény, fogyasztó alany. Mások ennek a folyamatnak inkább az előnyösebb

oldalait emelik ki: a nagyobb és szélesebbkörű kultúrlehetőséget, a nö
vekvő és kiegyenIítődő jólétet, életszínvonalat, az egyén védettebb hely
zetét (betegség, rokkantság, öregség, iskoláztatás stb. esetén) a társada
lomban. Az ember azonban ember marad és az egyháznak a feladata és'
küldetése ehhez, a mai társadalomban élő emberhez ís ugyanaz: hirdetni
neki az isteni igazságokat, közvetíteni f.eléje Krisztus Urunk megváltá
sát, megszentelní ezt a mai embert.

Új idők új problémákat és új lehetőségeket vetnek fel. Aki csak a
régi dolgok elmúlásán kesereg, az nem fogja észrevenni ezeket az új
lehetőségeket, új előnyöket - a hátrányok és a nehézségek mellett. Az
új idők szétvetették az egyház szervezeti, az idők folyamán ránkhagyo
mányozott kereteit. Az elvárosiasodás, a belső vándorlás áramai szét
nyomták, meg is szüntették nem-egy helyen ezeket.

A nagyváros nagyobb rejtettséget, nagyobb szabadságot ad. Na
gyobbnak kellene lennie így az egyéni felelősségérzetnek is, pedig ez a
sokaság között inkább meggyengül és eloszlik. Itt nem ismerik egymást
az emberek úgy, mint falun, nem is vigyázzák úgy egymást, nem kell
tartaniok annyira a .Jcözvélemény't-től, attól, hogy az emberek "szájára
kerülnek". Nagyobb lett tehát az egyén egyéni felelősségével szemben az
igény. Az egyéni döntés jobban érvényesül vallási dolgokban is. Az em
ber azonban rászorul a segítségre. És annál szerencsésebb, minél több
segítséget kap környezetétől, a jó irányában. A régi szemlélet ráhagyat
kozott vallási téren a környezet hatására, nyomására. Ma már erre ha
gyatkozni-akarni tejesen hiábavaló, illuzórikus. Kérdés persze az is, hogy
az ilyen "morális nyomásnak", befolyásnak mennyi a belső értéke, és
mennyi belőle a külső látszat. Anélkül, hogy ezzel akármit is lebecsül
nénk, hiszen,. amint mondják, az ember a szokások rabja, minden téren,
ezen a téren lS. Nehezebb lett azonban a személyes döntés. Több erő, ha
tározottság és bizonyosság kell hozzá.

Az egyház elkíséri szentségeivel, szentelményeivel az embert, a böl
csőtől a sírig. Ezen felül a legkülönbözőbb intézményeivel, egyesületei
vel, kezdve az iskolától, a kórháztól, a banktól, a biztosító tól, a szak
szervezettől stb., egy egész sor egyéb dologban is kísérte még azelőtt, és
Nyugaton gyakran még ma is ez a helyzet. Ezek azonban már tisztán
evilági dolgok. A fejlődés menete az, hogy az ilyen funkciókat mindenütt
lassan-lassan átveszi az állam. Minél f.ejlettebb ez az állam, annál gyor
sabb ez a folyamat. Ahol még megvannak, ott is felvetődik a kérdés,
vajon az egyháznak jó-e megtartani ezeket? Hiszen az egyháznak nem
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evilági, profán intézmények fenntartása a feladata, hanem az emberek
lelki megszentelése, az emberek üdvösségének a szolgálata. Ennek a lo
gikának a konzekvenciáit kezdik is sokfelé levonni. Ha nem is azt jelenti

_ ez, mintha az egyháznak semmiféle intézményre nem lenne szüksége,
hiszen bizonyos szempontból maga is látható intézmény is. A jövőt ille
tően azonban az egyéneken lesz a hangsúly, nem intézményeken és szer
vezeteken. Ennek is megvan természetesen a veszélye: egy széthúzó, szét
eső, megfoghatatlan, hangulatok ban feloldódó individualizmus. Az Isten
akarata, hogy az ő szent közösségében, ennek a segítségével szeritelőd

jünk meg. De az is érthető, ha az ember menekülni akar az agyonszer
vezettség hálójából, kifelé, a vélt szabadságba.

Sokszor egy-egy egyházi intézmény, például egy keresztény párt,
úgy viselkedett, mintha csak ő képviselné az egyházat. Mintha ő lenne az
egyház. Vagy: az emberek egy-egy intézményen keresztül látják csak
az egyházat és így ítélik meg, esetleg nagyon előnytelenül, egyoldalúan.
Egyik sem igaz és egyik sem jó. Legszebb és legeredményesebb "jelenléte'"
az egyháznak a világban: a minél több sokoldalú, művelt, megbizható,
emberséges, becsületes, mélyenhívő, emberszeretetet, reménységet su
gárzó és békességet-szerző tagja a világban, az életben. Akiket becsülnek
embertársaik, szeretnek, igazi embereknek tartanak, bíznak bennük és
szívesen munkálkodnak velük együtt a boldogabb emberi sorson.

Altalában az emberek szer,etnek a felelősségtől menekülni. Szeretik
ezt a másikra hárítani. A másiktól várni. Szeretnek a névtelenségbe el
bújni. "Nem szól szám, nem fáj fejem." Ezen emelkednek túl ezek a
hittől és meggyőződéstől vezetett, lélekben és szellemben, kulturáltság
ban és emberségben tényleg "felnőtt' emberek. Es minél többen tudnak
ide eljutni, annál jobb lesz a társadalomnak is, amelyben élnek, amiért
élnek és dolgoznak. Merthiszen a menekülés a felelősségtől egyáltalán
nem használ sem az igazságosságnak ("mosom kezemet"), sem a fele-
baráti szeretetnek. Nem segíti ezeket elő és nem építi őket.

Türelem az emberekhez

Az emberek sokat csalódtak ~zmékben, emberekben, programok
ban az utóbbi évtizedekben. Óvatosabbak. bizalmatlanabbak lettek. De
veszítettek egyoldalúságukból is, amit elősegítenek a világméretű hír
közlő eszközök is. Szeretik a "másik" véleményt is meghallgatni, meg
ismerni. Altalában az egyházét is. Türelmesnek kell velük szemben len
nünk. Nem szabad erőszakolni, sürgetni őket. Türelemmel kell kivárni
a döntésüket. Lehet, hogy mi csak vetünk, de a termést már nem látjuk
meg, mert az vagy térben, vagy időben messzebb, távolabb születik majd
meg. Deus autern incrementum dat: lsten adja az eredményt, a kovászt;
azt, ami döntően hat; a csírát, ami mindenen átnő és napvilágra jut, a
lélek napvilágára.

Az emberek túlnyomó többsége sohasem vakbuzgó és fanatikus. Az
istenhitben sem. A túlnyomó többség ide is hajlik, oda is hajlik, az Isten
felé is hajlik. "Nem lehet tudni". Nem exponálja magát, de szereti, ha
nyugton hagyják és efféle, Isten felé való titkos, benső hajlasát sem sér
tik meg. Ha megsértik, ez a megsértő szempontjából rendszerint negatív
eredménnyel jár. Felborzolja az önérzetet, és éppen az ellenkező irányba
löki a lelket. Jó lenne ezt az emberi sajátságot mindenkinek szem előtt

tartania, nekünk is. Ismerni kell az embert. "A láthatatlan ember" tit
kait is. A hozzá vezető utakat is. Ki lát bele mindig az emberbe? Ki tudja
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biztosan, hogy mi van az én-je mélyén? A legtöbb ember nagyon komp
lex-bensejű. Álarc mögött él. Védi legbenső énjét. Valamit, sokszor csak
egy-egy emléket, egy-egy gyönge szálat, kicsi motívumot, de dédelget és
véd az egyéniségében, valahol, belül.

A lármából, a túlkomplikáltságból, a folytonos kűlső-belső vigyá
zásból az én-jébe menekül. A szerelmében, a házasságában is ezt a leg
benső énjét akarja védeni és biztosítani. S amióta szabad a választása,
azóta e téren sokkal több a lehetősége is, de sokkal több a felelőssége is,
és, sajnos, nagyon sok a felelőtlensége, a "linksége", a csődje is. Mert ez
a terület különösen szent és érzékeny, és a legkevésbé bírja el az erkölcsi
közömbösséget és a lélek durvaságát.

A család a legbensőségesebb és legmélyebb közösség, közösségre ne
velő erő és lehetőség, de ugyanakkor a legjobb és legalkalmasabb egyéni
ség-formáló erő is. A család a társadalom alapsejtje. Lehet a romlás vi
rága, a társadalom széthullajtó baja, ha megromlik, de lehet a társada
lom egészsége, ereje fejlődésének emelője, jövőjének biztosítója is. Es
természetes, hogy minden egészséges rendben és törekvésben ennek kell
lennie. A családon keresztül juthatunk el legkönnyebben és legmaradan
dóbban az egyénhez is. Ezért annyira fontos a család, a család miliője,

szelleme az egyház előtt is, az egyház számára is.

Ami túlzás, egészségtelen

Minden ami túlzás, egészségtelen. A túlságos táplálkozás egy csomó
betegséggel jár. A túlságos jólét, anyagi jólét eltompítja a szellemet is, a
lelket is, a kedélyt is. Lehúzza, elveszi a lendületét, bizonyos életuntság
gal, lelki fáradtsággal jár. Csak amiért megküzdünk, megdolgozunk, csak
azzal jár együtt a belső öröm, a megelégedettség, az öntudat teljesebbé
válása, és csak az ilyen javunk hordja magában a "tovább" lendületét.
Korunk sokfelé a jóllakottság, az elfáradás kora. Nem tud nagyot akarni,
nincsenek eszményei. Ideáljai elsápadtak és elporosodtak, megfáradtak.
Meg kell tanítanunk az embereket a helyes aszkézisre, a mértéktartás
és a rendtartás értékeire és erkölcsi erejére. Ezek frissítik és fiatalít
ják, hozzák lendületbe a test és a szellem, a lélek erőit is.

Mindenfelé fenyeget, mind anyagi téren, de még veszedelmesebben
szellemi téren, a konformizmus, az egyenlősdi az ellaposodás veszedelme
és unalma. Készen rágják a hírközlő eszközök világnézetekben a véle
ményeket, az ítéleteket, az ízlést, 'ami igen sokszor elsekélyesedett, egy
oldalú és unalmas. Fel kell ajzzanunk a: lelkünk erejét és képességeinket,
hogy merjünk önállóak lenni, legyen önálló ítéletünk, széleskörű látá
sunk, egyéni jól-megalapozott ízlésünk és rugalmas, a tényekhez ragasz-
kodó magatartásunk. .

Veszedelme a mai embernek, és a technika előrehaladásával, a
munka mind jobb és jobb megszervezésével, az automatizálás terjedésé
vel mindinkább nőni fog ennek a gondja, hogy tudjon okosan élni a sza
badidejével. Mindig több lesz ebből. A mindig azonos elfoglaltság előbb

utóbb kimerítő és unalmas lesz. Az unalom pedig az ördög párnája. A
több szabadidőt, a több lehetőséget okos tartalmi kitöltéssei több-ember
ségünk szolgálatába kell állítanunk. A sokkal-többel-sokkal-többfélét, il
letve sokkal mélyebben a megszokottat.

A gépek mind szűkebb keretek közé szorítják az embert és munká
ját. A kevesebb munkaidő tempója annyira felgyorsul, hogy az ember
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egész figyeimét leköti. Az ember szinte nem is ér rá az üzemben, hogy
a másikkal szót váltson, hogy érdeklődjék a másik munkája iránt, annyira
leköti a sajátja. ígyelszürkülhet, egyoldalúvá lehet, eltompulhat minden.
Mindennek a több szabadidőben kell az ellensúlyát megtalálnia, amikor
nem a szalag és annak a gyorsasága, a figyelem és az ügyesség ezzel kap
csolatban a fontos, hanem "én" vagyok a fontos, a "másik" is a fontos.
az élet egésze, egyeteme is a fontos, az egyensúly ezek kőzőtt és a napi
munkám között a fontos, ami nyilvánvalóan annál könnyebben megte
remthctő, minél becsületesebb és minél tökéletesebb ez az én napi mun
kám is.

Az egyház benneél a világban. A mai világban, és nem a tegnapiban.
tegnapelőttiben.Es az egyház számára ez az Isten akarata. Nem vonulhat
gettóba, mert nem tudja híveit oda magával vinni, márpedig neki a hívei
mellett, közöttük kell lennie. Nem átkozhatja a világot és nem tarthatja
mindenestől rossznak, hiszen a világ az Isten műve. S a hívő emberek
a nem-hívő emberekkel együtt, a máshitűekkel együtt munkálkodnak
a világnak a jobbá, szebbé, tökéletesebbé-tételén, hogy itt, a világon is,
minden ember jól érezhesse magát. Az egyház nem állam az államban,
nem külön, elkülönült társadalom a nagy-társadalomban. Sem egy ország,
sem az egész emberiség társadalmában. Az egyház egyetemes. Küldetése
ís egyetemes. Minden kor minden emberéhez szól. Az egyház az Isten
egyetemes üdvözítési akaratának látható jele a világban. lVlé'g cl nem
emberi világ is beletartozik Istennek a tervébe, hogy a mi Urunk .Iézus
Krisztusban minden megújíttassék, mindenki és miriden megújuljon. Az
egyház vezeti az emberiséget az Isten országa felé. A beteljesülés majd
ott lesz, az Istennél.

Anonym keresztények

Minden ember lehető tagja az egyháznak. Vannak anonym kereszté
nyek, akik nevükben nem azok, de életükben, lelkületűkben. cselekede
teikben igen. Vannak, akik még nem azok, de később esetleg azzá lehet
nek. A lelkek világa csodálatosan gazdag világ. Sok meglepetést rejteget
mindenki számára. Az igaz és a jó csodálatos kovász minden emberben.
Munkájuk is csodálatos, színes és gazdag mindannyiunkban, akik meg
nem csúfoljuk, hanem együttmunkálkodunk velük. Az Isten kegyelmében.
Azelőtt még jóhiszemű vallásos emberek is szinte csak az egyház pere
mére tették magukat, amikor azonosították az egyházat a hierarchiával.
Pedig nem a papok az egyház. Azok is. De együtt, minden katolikus hívő:

az Isten népe. S mivel a papok még ruházatukkal is, mintegy elkülöní
tették magukat a világtól, de a hívő közösségtől is, a gettó-gondolkodás
nak ez is egyik oka volt.

Minden hívő katolikus ember, kezdve a pápától-végig, felelős az
egész egyházért. Persze, ki-ki a maga hivatása és a maga kegyelme sze
rint. Nem egyszerűen "hívő" valaki, hanem keresztény. Legyen laikus,
legyen klerikus. A hívő világi embereken keresztül van ott mindenütt az
egyház, ahol a papjain keresztül nem lehetne, a dolog természeténél
fogva, hiszen a foglalkozások, a hivatások nagyon sokfélék. A hívő ke
resztényeken keresztül lesz az egyház a föld sója, ahogya zsinati okmány
mondja. Még talán sohasem szólt annyira a konkrét történeti emberhez
egyházunk, mint ezen a zsinaton.

Természetes, hogy hierarchiára szükség van, azonkívül is, hogy isteni
alapítású és rendeltetésű. Nem lehet a gyeplőt odadobni és mindent tisz-
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tán és kizárólag csak az egyéni lelkiismeretre, az egyéni felelősségre

bízni. Ez megint nagyfokú egyoldalúság és túlzás lenne. De viszont is:
a hierarchiának egyszersmindenkorra és komolyan és igazán nemcsak
szavakban, hanem a valóságban, a tényekben is, le kell mondanía az
úrhatnámságról, az uralkodási vágyról, a hatalmi szédületről, a "min
denhez értek, sőt legjobban én értek, mert püspök vagyok", "mert pap
vagyok" naív szemléletéről és az igazság és szeretet lelke szerint vállal
nia kell a testvériséget Krisztusban, és az embernek, az emberiségnek
alázatos és bölcs szolgálatát, ugyancsak a mi Urunk Jézus Krisztus kül
detésében. Ez a feltétele annak, ami nélkül nincsen megértés köztünk és
a ma embere között. De ez a magatartás egyúttal erő is. Mert más az
ordo, az ordo tekintélye és tisztelete, és más az emberé. Az emberé csak
annyi, amennyi az embersége. Tudásáé csak annyi, amennyi a tudása.
,.Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és ártatlanok, mint a galam
bok" (Mt. 10, 16).

Az evilági életnek is megvannak a maga sajátos szokásai. törvényei,
fejlődése, logikája, történetisége, amelyeket nem az egyház ír elő. Mert
nem is .írhatja elő egy pluralista társadalomban. Az azonban természetes,
hogy ezek másként tükröződnek egy hívő ember lelkében és sokszor
cselekedeteiben is, attól függően, hogy milyenek, és másként egy nem
hívőében. Más a motiváció, más a távlat esetleg, más a szempont 
bent a lélekben, de a jó cselekedet, kint az életben, jó cselekedet lesz,
itt is és ott is. Az is természetes, hogy a vallásos ember is beleadja a
maga lelkiségének a plusz-át a munkájába, és ezen keresztül, valamint
felfogásán, állásfoglalásán, magatartásán keresztül a társadalom életébe
is. Ez így csak gazdagabb lesz, nem szegényebb. Csak nem szabad senki
nek sem embertársát lenéznie és önmagát túlértékelnie.

A mai társadalom elválasztja magát az egyháztól. Es ezt az egyház
nak is tudomásul kell vennie. Mindörökre végük van azoknak az idők

nek, amikor az úgynevezett klerikalizmus volt az úr, a világi élet is jó
részt a hierarchia befolyása és akarata szerint alakult. Természetesen,
éppen a hívő emberek révén, azért a hit, az egyház is befolyással van a
társadalomra, az evilágra, amelynek öntörvényűségét elismeri.

Két haza polgára

A hívő ember két hazának a polgára egyszerre, s mindkettőnek a
törvényeit összhangba kell hoznia önmagában és életében. Hogy hogyan,
erre megvannak az alapvető törvények, de nundenegyes esetre nincs
külön recept; ez rá van bízva kinek-kinek a lelkiismeretére. Egyoldalú
és helytelen felfogás volt az, amely óvta a híveket a "világtól", ezt valami
rossznak tartotta. Sok gondolkodó emberben megoldatlanságokat, zavart,
nemegyszer tragédiát is okozott az egyháznak ez a magatartása. A zsinat
után az, ami e téren a világoslátásúak és a bátrak dolga. volt csak, most
egyetemessé, általánossá lett: a nyitottság a világ értékei, a fejlődés me
nete iránt. Nyitott lelkiség minden érték felé. E lelkiség többletével át
hatni a dolgokat, az emberi sorsot, a mindennap eseményeit. Az élet
szereti a változatosságot. A történelem folyamán szeret új és új formá
kat felölteni.

Erkölcsi erővel, értékekkel, finomsággal kell megtöltenünk a világot
és a világ dolgait. Persze nem úgy, hogy felülünk a magas lóra és paran
csokat osztogatunk. hogy ezt így kellene csinálni, amazt meg amúgy,
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hanem önmagunkon, cselekedeteinken, munkánkon keresztül, amelyek
ezt az erkölcsiséget lehelik és sugározzák, építik és mélyítik, egyszerüen,
természetesen, szerényen és alázatosan, anélkül, hogy erre külön is gon
dolnánk, mert ha egyre csak ez jár az eszünkben, nem lesz semmiféle
ilyen hatásuk és eredményük. "Aki tehát, azt hiszi, hogy áll, ügyeljen,
hogy el ne essék" (1. Kor. 10, 12). Hiszen az erkölcsi életnek egyik alap
követelménye, hogy az ember sohasem lehet megelégedve önmagával,
különösen önelégült nem lehet. Nincs olyan emberi dolog, aminél jobb
és tökéletesebb ne lehetne.

Nem szabad az emberi kezdeményező erőt letörni és kiirtani. Az en
gedelmesség is szükséges a szükséges dolgokban, a zsinat azonban nem
hiába szól többet a testvéri lelkület kialakitásáról és ápolásáról papok
és papok között, papok és hívek között, hívek és hívek között, a tanács
adás és a tanács - meghallgatás és elfogadás okosságáról. A valóságtól,
az életvalóságtól. amelyben mi is élünk, amely körülfog bennünket, mi
is befolyásoltak s alakítottak vagyunk, az egyház is, bizonyos értelemben,
ezért ezt a valóságot megismerni és helyesen megismerni mindig töre
kednünk kell. A lelkipásztor útjai az emberekhez olyan sokfélék, mint
maguk az emberek, mint azok a feltételek, lehetőségek, valóságok, ame
lyekben ezek az emberek élnek. A tapasztalat sokat segít abban, hogy
jól fogjuk meg a problémákat, de "csodaszer", "csodarecept" semmire
sincsen.

Nem szabad semmit sem túlhajtani, túl-mondogatni, mert akkor
előbb-utóbb az ellenkezőjét érjük el annak, mint amit akarunk. Az em
berek az unos-untalan hallott dolgokat megunják. sőt meg is utálhatják.
Hány olyan, alapjában véve jóakaratú ember volt, aki katolikus iskolába
járt, s már elemitől fogva - voltak ilyen helyek - naponta kellett misét
hallgatnia, télen-nyáron, s az eredmény az lett, hogy mikor kikerült az
illető, hosszú éveken át nem ment templomba, mondván, hogy ő lehall
gatta már a miséket egy egész életre. Volt, aki, tényleg, élete végéig
nem ment. Ez, persze, nem a rendes eset, de jellegzetes.

"Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit ki-ki
nyert, mint Isten sokféle kegyelmének hű közvetítői" (1. Pét. 4, 10). És
ezektől nem kell megijednünk. Sokféle a kegyelem. Nem azok azonban
a karizmatikus emberek, akik éceszgéberek csak, mindennap van valami
új elgondolásuk, hanem azok, akiknek maguknak van bátorságuk a jól
átgondolt gondolatot, tervet életbeültetni. Lemondanitudás, áldozatválla
lás, bizonyos aszkézis mindig kellett és mindig kelleni is fog az élethez.
Akarat, akaratedzés. Egymáshoz való alkalmazkodás, elvek feladása nél
kül. Gyakorlati együttmunkálkodás a jóban, a hasznosban, a munkában,
ami nélkül nincs élet. Az egyéni elmélyedéshez, az egyéni jámborság ki
alakulásához is segítséget kell adnunk az embernek: csendet, magányt
is olykor, amikor tervezhet, számvetést végezhet; és a templomban is,
a közös imádságok mellett is meg kell találnia a módját és lehetőséget

annak a gyakorlására, átélésére, élményére, ami az ő lelkének kedves,
ami őhozzá a legközelebb áll. A "sok liturgia" között is meg kell talál
nunk a helyes utat.

A család a nevelés bölcsője. A szülőknek nemcsak azt kell hajtogat
niok, hogy ezt szeretnék, hogy ez kellene, hanem sokkal, de sokkal több
felelősséggel és hittel nekik maguknak is meg kell tenniök a magukét.
Ök az első és a legfontosabb tanítói, tanárai, papjai, nevelői, lelkipász
torai egymásnak is, a gyermekeiknek is. Csodálatosan fogékony a gyer-
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meki lélek. És vannak dolgok, amelyeknek csodálatos hatásuk és erejük
van, egy egész életen át.

És itt is, és mindenütt, nem a sok szó a célravezető, hanem a jó példa,
amelyben a szónak és cselekedetnek az egysége megvan. Nem prédikálni
kell folyton az igazságokat, hanem élni. A szavak csak megmozgatnak,
a cselekedetek azok, amik magukkal-rántanak. A nagy életkérdések ér
deklik az embereket. És a legtöbb előbb-utóbb az egyház feleleteire is
kiváncsi lesz.

Az egyházi emberek mindig jobban és mindig inkább csak a vallási
igazságok tanításában lesznek "hitelesek". Ezeket tehát okosan, bölcsen,
emberiesen , a ma emberének nyelvén és szemszögéből, széles látókörrel,
nyílt szóval és nyílt szellemiséggel kell tanítaniok. Nem kategóríkus ki
jelentések imponálnak a ma emberének, hanem elbeszélgetések, párbe
szédek, tisztázások, türelmes eszmecserék, emberszerető és embertisztelő

attitüd, mindig felülemelkedve kicsinyes, szűk határokon, még a feleke
zeti határokon is, a nagy igazságok krisztusi egyetemességében, igazi
katolicitásban. Nem kifáradt embereket kell továbbfárasztani, hanem az
élet lehetőségeit megtalálni; az egyház jelenlétének lehetőségét, hic et
nunc, itt! és most, amikor ahogyan éppen lehet. Sohasem azon sopán
kodni, amit nem lehet, hanem mindig annak örülni és azt felhasználni,
amit lehet. A mi feladatunk: az alapvető igazságokat kimondani, a helyes
útra rámutatni, az embernek hitet, bátorságot, kedvet és reményt adni
- önmagához, a munkájához, a családjához, a mindennapjához, a hol
napjához. Annak a szellemében, aki azt mondotta: "Én vagyok az út,
az igazság és az élet" (Ján. 14, 6).

FAZEKAS LAJOS VERSEI

HOMLOKOM FALAN

Homlokom falán dobol az ér.
- látomások voltak álmaim, 
koponyámban fájdalom szorult.
szemeimben poklot gyujt a kín.

Gyógyító, hideg tenyér az éj,
osak a lázam csillaga ragyog.
- Szűnő fájdalom; hunynak, hunynak
homlokom falán a csillaaok:

ZSUFOLT SZALLASOM

Társaim, akikkel egy fedél takart.
aludtak mind; a borostás fejek
tűrték a fények tompa borotváját 
az ablak vert ránk halvány fényeket.

Zihált egy mell. mint nyiláson át a szél,
szippantottam a munkált főld szagát.
S eliruiultak: hazafelé az álmok
átbolyongva a csillagos hazát.
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