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Harangok zúgnak felettünk az égen, félrevert harangok a
megriadt angyalok között. Új honfoglalók kontinensünk
határain, s még nem tudjuk, ki kalandor, s ki az, ki sors-
tól üldözött. Vergődő világunk, mint rengés után a föld
– megremeg –, mintha a felszínen, s nem a mélyben üt-
köznének az elmozdult kéreglemezek. Elnézem a
gyermekét ölelő, menekült fekete anyát – nehéz lesz szí-
vem, s csak magamtól kérdezem, te csöppség, hol lelsz
majd magadnak új hazát? Vagy csak élni akarsz, éh-
séged s szomjad oltani, békében önfeledten játszani, vagy
csak útra kelt anyád, mint a jobb sors reményében
vándortársai? S te, ki indulni készülsz, még nem tu-
dod, hogy kicsalt vagyonod árán épül benned ha-
mis remény – más földre érve, vagy partra téve – meg-
lásd: ott sem voltál gazdag, s itt is lehetsz szegény.
Mintha nem volna egymással is épp elég bajunk, hol
van már az egységes érzés, hogy közös Európát aka-
runk. Eszmék dőlnek össze, és magunk köré emelt szi-
lárdnak hitt ezredes falak, valami sötét erő vonag-
lik Európán Krisztus szent keresztje alatt. Csak azt ne
higgyük, hogy mi ártatlanok vagyunk, elfelejtett igaz-
ságot suttog a lelkiismeret, a mi históriánk, hogy
szülőföldjüket elrabolva gyilkoltunk le kontinens-
nyi népeket. Rabszolgaláncra verve, és milliónyi
őslakost megölve, mert a profitnak ára van, s min-
dent megér, indokunk csak annyi volt csupán: hitet-
lenek és a bőrük sem fehér. A meg nem értett Krisztus
hitén, nem általlottuk zsoltárainkat hangosan zengeni,
s míg szólt a dal, felsőbbrendűségünk tudatán jajdul-
tak a gyarmatok megsarcolt népei. Aztán magukra
hagyva őket, megtört életük romokba döntve ott maradt,
s cinikus hadijátékaink végtermékeként a nép – hol elle-
nünk, hol egymás közt –, fegyvert ragadt. S most kiforga-
tott tanaikon a sok ezernyi hulla – jelzi –, hogy milyen a ha-
misított iszlám tombolva terjedő hatalma, gyilkolni,
lerombolni mindent, s imádni egy általuk teremtett, meg-
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másított Istent. Ezt megtettük mi is, lángoló hitvitá-
ink máglyafényein hirdettünk reformációt – és ellent,
háborúkkal akartuk egymástól elvitatni, a minden-
ható – irgalmas Istent. Az elhibázott múlt, a tétova je-
len, s a megkésett intelem, melyekből ránk szakadt az ir-
datlan emberáradat, és lehet sejtés, lehet valós adat,
hogy ez nem más, mint a politika játszóterén, egy elle-
nünk szőtt őrült gondolat. Az esetlen teóriákat mér-
legelve, megoldhatatlan, mit tenni kéne, az szorong
vagy épp boldog, ki jövőbe lát, mert hirdethet igaz s
valótlan próféciát. Egyszer rádöbben a csalódott tö-
meg, hogy az élet itt is küzdelem vágyálmok helyett,
itt a szabadság s a demokrácia a legnagyobb vagyon,
s bármely nép gyermeke is, azért itt nem lövik agyon.
Itt a jogrend alapja nem lehet a Korán, mi másképp
építettük fel világunk a zsidó-keresztény kultúrán.
Egy az imádat, s mégis, mintha más utakat járna
Istenünk és Allah, mi saját földünk jussát vallva
hisszük, hogy a miénk, és marad is Európa. Megosz-
tott lelkünkben együtt van jelen a segítőszándék s 
a jövőnket féltő „fortélyos félelem”. Magunk közt is, néha
egymásnak feszül az indulat, van ki együtt érez s befo-
gad, van kiben ellenszenvet szít, mert fél, hogy ő lesz
áldozat. Gondjainkban titkon azt reméljük, csak
kombináció, csak burjánzó képzelet – a szívünket
szorító rémület –, hogy városaink utcáit lepi meg a
manipulációra mindig kész tömeg, s hogy lopakod-
va háborúra készül a lappangó gyűlölet. Minden-
napjainkba lassan belopja magát, a dolgok mélyén
szunnyadó – egy másfajta – dzsihád, s mint aki rossz
álmából ébred, csak nézzük a végtelen ármádiát, és
hinni szeretnénk, hogy nem temet maga alá békét,
kontinenst s hazát. Töretlen humanizmusunk vajon
meddig lesz erény, s mi szab néki határt? De azt ne en-
gedd, Uram, hogy Krisztus keresztje helyett, egykor
majd hold díszítse Szent Péter templomát!
Megbolydult világunkban nincs semmi késztetés az egy-
séges ég alatt, hogy végre megtanuljuk, hogyan váltsunk 
valóra – egy értelmes jövőnek – közös békevágyakat.


