
ket is, amelyeknek leküzdése egyetemes feladat, következésképpen a mi'
feladatunk is. Ilyen veszedelem az is, hogy a technikától megkívánt hasz
nossági-racionalizáló magatartás egyoldalúságra hajlamosít s érzéketlen
né tehet nagy és mély emberi értékek és érzések iránt. Megvan továbbá
annak a lehetősége is, hogy a technika nyujtotta eszközöket erkölcsileg
kétes, vagy bűnös célokra, nem az emberi élet jobbátételére, hanem in
kább lealacsonyítására, sőt elpusztítására használják fel. Ám jórészt ép
pen ezeknek a veszedelmeknek a felismerése ösztönzi a napjainkban ki
bontakozó humanizmust abban a törekvésben, hogy az emberi szellem
fölényét és az erkölcsi rend felsőbbségétbiztosítsa.

A humanista gondolkodást az optimizmus jellemzi. Ezt a magatar
tást mutatja napjaink keresztény humanizmusa is. Az emberiség kialaku
lóban levő új korszakában az örök lényeg megtartásával új vonások j2
lentkeznek a keresztény lelkiségen. Szabaddá válva korábbi idők társa
dalmi kötöttségétől, ami nem ritkán hátrányosan nehezedett rá, mind na
gyobb fogékonysággal fordul az evangélium idők felett álló értékei felé,
s amikor az evangéliumi tanítás elmélyítésére törekszik, ugyanakkor szá-
mol a történelmi haladás igényeivel is.

•

VIRRASZTÖK

Virrasztanak a halott mellett,
beszélgetnek és énekelnek.
A lámpaláng ködösen leng szét.
Felvillan a lét és a nem-lét
kérdése, mint hal a habokban.
A szó oly meggondoltan csobban.
A lélek sejtelmeket ringat,
mert hisz mindenki mindent itt-hagy.
Ó milyen különös a lét itt.
S a szemekben tűnődés fénylik.
Körüljár a pálinkás butykos
s a vérben borzongó láz futkos.
Az előénekes most ujra
kezdi, hogy eleitőL fogva
az arban bizott csak az ember.
S a zsoltár dübörögve zeng fel.
Kinn szél zümmög és dideregve
szán az űrben a halott lelke.

Ölbey Irén
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ELHlvNAK MAJD

Zászlóként meglobogtatott
haragod száll az évvel.
Auguroknak felróhatod,
ha jóslatuk nem ér el ?

Szószéken számonkérheted
kallódó merészséged?
Mint el nem küldött levelet 
várod, üzennek érted.

Elhívnak majd, szobtkba lépsz
és vendégeInek mézzel.
Míóta vársz már! Mennyi ér

telt el hiába-léttel -
Hogy elfeledd szeme színét,
ahhoz félszáznyi év kell.

Solymos Ida


