
A biblikus teológiára ellenhatás az is, hogy Jézus Krisztus történeti
alakja egészen elmosódik. A radikális teológusok legjobban megegyeznek
abban, hogya Szerrtírás "mítosztalanítását" keresztülviszik. Ami meg
marad, azt körülbelül így lehet megfogalmazni: Isten személyesen ki
tért az emberi problémák elől; csak annnyit hagyott ránk, hogy igye
kezzünk mi magunk megoldani ezeket a problémákat önfeláldozó szere
tettel. Cox nem is csinált titkot abból, hogy igazi vallási eszménye Mózes,
aki "a rabságban levők kiszabadításának feladatára szeritelte magát".

Katolikus szempontból természetesen az evangéliumok ilyen mérvű

mílosztalanítását nem fogadhatjuk el. Isten Krisztusban éppen azt mu
tatta meg, hogy magára vállalta problémáinkat, de azt is megmutatta,
hogy a föld egyénileg és közösségíleg mindvégíg a küzdelem tere marad.
Az egyház és világ kettőssége is végigkíséri a történelmet. Nem úgy, mint
két elhatárolható terület, hanem úgy, mint két egymásra utalt valóság.
Az egyház feladata nem az, hogy felszívódjék a világban, hanem az, hogy
a te'rmészetfölötti üdvösségnek, az Isten országának kovásza legyen. Az
egyház a próféta szerepét tölti be, Isten nevében beszél és cselekszik,
azért a világgal való szembenállás is feladatához tartozik. De csak akkor,
ha Istent képviseli az emberek előtt. Amikor az embereket képviseli Is
ten-előtt, akkor míndenkínek a közbenjárója és mindenkiért felelős, Egy
szerre kell bízonyíaanía Isten világfelettiségét és azt, hogy Jézus Krisz
tusban Isten egész kegyelmi erejével a világba jött. A keresztény hitnek
éppen az a tartalma, hogy Isten a magáénak vallja a világot, beléje ol
totta a kegyelmi erők-et, a bűnnel küzdő ember felé meghirdette irgal
mát, sőt gyermekévé fogadja. A kereszténységnek arról kell tanúskod
nia, hogy· Isten él, nem pedig meghalt. A radikális teológusok nagy ér
demeaz, hogy hirdetik a kitárulást a világ felé, amit a katolíkus egy
házban a zsinat is a rnodern kor elsőrendű követelményének mondott,
csak közben nem szabad elfelejtenünk, hogy a világfeletti Isten akkor
is felfoghatatlan marad, ha kinyilatkoztatja magát és üdvrendet készít
az eml:>ernek. Számolnunk kell azzal, hogy az ő gondolatai nem a mi gon
dolataink, útjai nem a mi útjaink (vö. Iz 55, 8), és hogy a keresztény
séget történelmi vándorlásán is végigkíséri a kereszt érthetetlensége, sőt

botránya (lKor 1, 23). Isten atyaságát akkor is el kell ismernünk, ha
egészen az ernberek testvéreinek érezzük magunkat. Sőt csak az előbbi

lehet az utóbbinak a biztosítéka.

•
DSIDA JENŐ KIADATLAN VERSEI
IDEGEN VAGY

Oh, ember id~gen vagy,
mint zőld hal vizek alatt
mint ijedt virág üveg alatt.

Mikor meghitt házamba lépsz,
sírní kezd a kályha
és jéglehelet fújta be csontjaimat.
Ruhádról az ismeretlen űr

fekete zuzmarája hull
és csillagok vére alvad
idegen homlokodon.
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KÉK MEZÖKRE MEGYűNK

A föld remeg s a tengerek
s a föld fölé emelt terek
s a térbe ékelt holt tavak
vergődnek és vonaglanak.

E kéreg minket igy visel
s habár kívül nincs semmí jel,
alatta reng, felette ráng
a nyaldosó fekete láng.

Itt már a félelem arat.
Itt semmi, semmi sem marad,
csak néma jaj és balga kín
a szenvedések napjain.

A szívünk száraz lett belül,
az ördög is mellünkre ül
s ha csillag gyúlna végre kis
fénnyel, kialszik fénye is.

Kiittuk mind a kutakat,
bejártuk mind az utakat,
de mint zugutcán árva bolt,
minden sivár és megrabolt.

MINDENT MEGPRÚBALTAM

Ember, ló bús igát von itt,
kutyuskám hajnalig vonít,
ezer mártírhang esdekel
s jegyvergolyótól esnek el.

Zsúfoltak már a börtönök,
a börtönfal tompán dönög,
tébolyult koponyák Ütík ...
S a sűrű köd mind sűrűdik.

A vágy is csupa undor itt,
s a csillapult vágy undorít.
Azért kérdem keservesen:
Mi lesz velünk, szerelmesem?

Jobb lesz, ha bújdosó utunk
keressük már és elfutunk;
ne ártson semmi ellenünk, -
mi értjük egymást: elmegyünk.

Nem kell nekünk, csak kék mező,

csak szél, mezőkről érkező,

csak kék szavak és kék imák
s Isten kezéből kék virág ...

Most már igazán mindent megpróbáltam,
fáradt vagyok és nem megy tovább.

Hatalmas Szépség-tömbök görögnek át
a lélkemen a reggel f'rissharmatú mosakodásában,
fényesen, csillagszórósan, t'Úzijátékosan hömpölyögnek.
Utánuk rohanok, alájuk fekszem, tépem, cibálom őket

s ha végül verejtékesen tenyerembe nézek,
amelybe bele akartam szorítani
mind a fénycsodákat:
csak vér, sajgó sebek
s hozzátapadva pár parányi porszem.

Aztán gyönyörű fellegeket, buborék-városokat
akarok fújni szivárványos költemény-párákból,
ahogyan Ö teszi, a Titokzatos.
De ha tele lélekből fújok,
szemdagadásig, érelpattanásig,
ha minden vér az arcomba szökken
és nyomorult tüdőm fújtatva és sípolva
torkomba buggyan,
akkor se tudom belelehelni a Szépet
félszavamba se, -
a Szépet, amely pedig van valahol,
talán a mellemben, talán nagyon messze.

Hát most már fáradt vagyok,
izzadt, reszkető,

kétségbeesetten szomorú.
Leroskadok. Vérző tenyerembe rejtem
e/.torzult arcomat.
S fent az égbolton vonalak sejdülnek,
szem, száj, fül, orr, gigászi arc
és csöndes gúnnyal mosolyog.
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SIRÁNKOZÁS GITÁR MELLETT

Jaj, hányszor akartam önáHót alkotni,
egész szimfóniát, gyémántos dallamot.
szuverén életet! .

Aztán semmi se lett belőle,

tnert elnyomott valami más nagy ének.
Vijjogó szélben belemuzsikált a kéményekbe,
dúdolva táncolta körül a havas Hargitát
az egyetlen mélytorkú énekes:
a Történelem.

És nekem nem maradt egyéb,
mint ködös estéken bundába burkolózva,
fekete-szalagos ócska gitárral
kitelepedni a cifra kapu elé.
Aztán fagyos ujjakkal a húrokba kapni
s pengetni zöngve, pengetni dongva,
pengetni halkan, pengetni sírva
a kíséretet.

LUGAST ÉpíTETTEM

Elmúlt idők árnya siklik a földre.
A babonák nagy szárnya suhog.
Szeretnék olyan biztosan lépni,
mint tegnapelőtt, erős körvonalú,
biztos világon. A testvérem nem ismer
fel engem, mikor vándorutamról
visszatérek s remegve mondja:
Lángol az arcod! Három szemem van
s egy virágba öltözött, néma lelkem.
Pedig a vándorbot már nélkülem is járna,
a szavak nélkülem is csengenének
az én erőm már kihullott belőlük,

s külön ösvényeken jár, bolyong.
Az üstökösök országa zenél,
mindenütt. Hátul a kertben lugast
építettem: nyirkos lombja mögött
a holtak lelkei szólnak azokkal,
akik ezután fognak megszületni.

HALOTTAK NAPJÁN

Szellemek, őszi szelek, sóhajok,
elköltözött testvérek, boldog árnyak!
Vljetek ma ti halottak-napját,
gyászünnepet értünk.

Országotoknak nincsenek határai,
nincsenek dimenziói, fájdalTn4i se;
mi vagyunk egyetlen rossz érzésetek.
mi balga gyászolók.

Zúgjatok ma ti halotti zsoltárt,
kéményeinket szélvihar döntse le,
holtak, testvérek, sírja~k értünk
hideg esőt!

Gyújtsatok lidérclángot házaink fölé,
melyek a mi novemberi sírjaink.
Itt várjUk fekete, nyirkos életünkből

a feltámadást.
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