
Korunk egyik legnagyobb felfedezése létezésünk közösségí dimenziójának fel
ismerése. A közösségben közvetlenül is megvalósulni látja az ember rendeltetését.
Ezért hajlik arra, hogy az egyént kizárólag a közösség oldaláról értelmezze, meg
feledkezve arról, hogy a közösségben nem találhatja meg végérvényes rendelteté
sét. A bűn ugyanis szembeállítja az egyéneket a társadalommal, helyesebben a
társadalmat alkotó egyéneket egymással. Ilyenformán vagy elkülönülnek egymástól,
vagy énes céljaik szolgálatábs állítják a társadalmi berendezéseket, Avagy a tár
sadalom lép fel oly abszolút igénnyel, mely gyakorlatilag semmibe veszi a személy
rendeltetését és méltóságát, Az énesség következményeként mindkét oldalról ál
landó veszély fenyegeti az egyén és a társadalom egészséges viszonyát, ezért van
szükség etikán alapuló jogrendre (31).
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KALÁSZ MÁRTON VERSEI

Este, a kinti időt hallcatva

Fáj, hogy épp nincsenek válaszaim
tudott dolgokra sem; fáj,' hogy amit
tudok, épp 'Úgy elhallgatom
s oly mosollyal, mintha naptúzte utazás ra
próbálnák ki szemem - olyanra, amilyet
a bezárt' hallása kőzvetít! fáj, hogy ülök
fáj, hogy másképp teszek,
mint ha hallgatóznék kőzben s a gondolataim
nem is tojásban kucorgó embriók
ősszhangjával haladnának a kibúvás felé,
a megelőző-nap himnikus hanglőkései felé;
fáj, hogy úgy érzem, tudom, majd mégse tudom,
miből csattan fől végül s száll néhány boldog madár
várakozásunk kifordult táj-folyama főlé.
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Bizalom

Ha már álmaim nincsenek,
még tele velük e környező jóság;
ha már vágyaim sincsenek,
még serkennek nemcsak fűszálban,

s szállnak föl feketén
két tört pohárban - - -
ha már mindent rosszul csinálok,
még meglátom lent a szembe-jövőn

működni karom s jól vezetni lábam,
s megsejtem egy szem mögött tiszta elmém,

- ég mint a kristályok, csak innen a rácson
táplálunk egységet, mozgatunk valamit;
ha már sehova el nem érek,
nő (s ritkul) hozzám a világ - velem.

Példa a feddésre
(MOZES IV. 22)

En, szamár, láttam a mezitlen angyalt
husánggal kezében;kitértem
volna a háznál, szőlők közt előle,

a horgosban: veled partnak szorultary,
a kövek, gubancok tested sebezték,
verted a szamarat, s meg sem lepett,
hogy azt mondja a szamár: vétettem neked?
aztán az angyal tégedet, kevélyt
még csak leckéztetett, hogy lezuhantál
elé porba: s nem más angyal emelt föi
végtére, a szamár; nem szóltál, igaz, én se,
s verted is fejem napjában tovább,
de féltél titkon, "mikor lát megint angyalt,
vagy hátadat, Uram?"; szegény, ha mitse láttok - - -

Végső .... méD,,- ünnepre

Nézem, olyan a tenyerem
hirtelen, mint e vasúti csomópont
rajza fölülről; épp esik a hó 
régen,lassan, értelmetlenül: az ácsorgó
vonatok még nyugodtak, azt hiszik,
dorombolnak majd s elfutnak valahova
a peronon dermedő bábok is; attól talán,
hogy hátuk mögött él ez a kopácsolás,
a kéklő csarnokban isten. szerel szép földi fát,
hórukkal, s rendre lába elé ejti
az üveggömböknek nézett ólomsúlyokat 
szeme a fókaprémükből kikandikáló,
iringáló, vér-selymű rózsákon: nyilt élccel, ahogyan
szép arcú öregembernek ma megengedhető.


