
nevelését, erősítését,előmozdítani napjaink hivatott vezetőinek egyik leg~

nagyobb, legnehezebb s egyben legnemesebb feladatuk. Az erkölcsi érzék
nevelésének egyik leghatékonyabb eszköze a felelősségérzetnek felkeltése.
A személyes erőkifejtések, a publicisztika eszközei, a politikai vezetők

ésszerű érvei, az emberiesség szempontjai mellett nem utolsó eszköze a
lelkiismeret felrázásának,a felelősség felkeltésének a keresztény hit által
hirdetett tételek alkalmazása. Ezt a nagyfontosságú munkát szelgálják
korunk keresztény hittudósai, midőn írásaikban, szóbeli megnyilatkozása
ikban felhívják a figyelmet az emberiséget fenyegető nagy veszélyre. A
harmónia közöttük - s ezt örömmel állapítjuk meg - majdnem tökéle
tes. Annál inkább szóvá kell tennünk a harmóniát megzavaró egy-két ki
rívó esetet, hogy a keresztény lelkekben esetleg felmerülő kételyekre, el
lenvetésekre - szakavatott emberekre hivatkozva - nyomban megadhas
suk a megnyugtató, mert hitünkből is következő választ.

Az atombomba "élének kicsorbítása" ma már egyetemes feladat. Vi
lágnézeti és rendszerbeli különbségek félretételével az egész emberiség
nek kell ősszefognia, hogy ezt az életet mentő munkát elvégezze, Ebbe
a nagy összefogáaba kapcsolódik bele napjaink teológusainak a krisztusi
szeretetet minden egyéb gyarló emberi szempont fölé helyező írásos és
szóbeli munkálkodása is.

-
Osz I VEROFÉNY

Vlnék már sokszor, mint az aggok, halkan
öreg karosszék ringató ölén,
a multból néhány kószaszárnyú dallam
- egy kis fanyarság minden messzi dalban 
pihentetőn röpülne még felém.

Vlnék már sokszor bámulva a tóra:
tengert játszik rajt minden fodrozás,
figyelnék távoltitkú zeneszóra,
hallgatnám, ahogy éjfélt üt az óra,
s lassan elhinném, hogy már nincs tovább.

Pihennék is már! Nem lehet: az éjben
ezer kobold kél s packázik velem,
pajkos táncukra fölpezsdül a vérem,
s fölhorkan bennem minden hófehéren:
álmom, a múlt, a kin, a szerelem.

Ilyenkor újra fénylő lesz az élet,
viháncolón röpit az ifjúság,
s hazug nyugalmam kósza szélbe széled,
kitárt karokkal várnak rám a mélyek,
s hallom a' szivem régi ritmusát.

Ilyenkor ezer kóborkedvű dallam
száguld az éjszakában nesztelen
- mult mézek íze minden röpke dalban,
tündéri tavaszok - ringató balzsam! - .
fogócskát játszik s táncba kezd velem.

Agoston Imre

647


