
Jlyesül. A keresztény álláspontot világosan Ieszögozí az II tóbbi idők is
mételt pápai kijelentései s a nyomukban keletkezett katolikus irodalom,
amely szociális vonatkozásban a szer-etet mellett kiemeli az igazságosság
követelményét is. Ha ez korábban nem történt meg kellő határozott
..ággal, annak fő oka az volt. hogy az individualista gondolkodás az igaz
ságosság fogalmát személynek-személyhez vonatkozó jogviszonyára (a
..kölcsönös igazságosságra") korlátozta s nem vette figyek-mbe, hogy amí-

.kent az egyén, annak jogigénye sem tekinthető a társadalom k őzös ja
vától különválasztva. A társadalmi összetartozás tudatának megerősödé

sere volt szükség, hogy a már Szent Tamás részéről a közjóhoz viszonyí
tott ,.egyetemes igazságosság" (iustitia generaIis) elve a .,szociális igazsá
gosság" fogalmában ismét irányító szerophez jusson. Benne kifejezésre'
jut annak a felelősségnek a követelménye, amellyel a társadalom rni.n
den egyes tagja a közjó s az annak biztosítására hivatott törvények és
intézmények rendeltetése betöltéséhez hozzájárulni tartozik. Természete
sen e tartozás teljesítésének is az a jóindulat legígéretesebb biztosítéka,
amely az emberek iránti szeretetböl, a testvériesség érzéséből fakad.

Éber figyelemmel tartja számon a keresztény lelk iismeret iazok at az
19énye<ket és követelményeket. amelyeket korunk a mai ember elé állít.
Azok méltánylásánál az evangélium és a keresztény hagyomány gazdag
A»ágából rneritve igyekezik mánden igazolt követelménynek abban az
irányban eleget tenni. hogy a hívő ember élete napjainkban is bizonyság
'étel legyen Krisztusról, az ember örök eszményéről és mintaképéről.
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A TOJÁS KIKÖLTÉS!:

Hideg tojás
melenaetlek
EnekemmRl
Ketteqetlek: . . .

Itt nyu.gszik a le ndület
A sápadt kupolák. alatt;
Ismeretlen, mondd az arcod
Napvilágon színtelen?

Fehér tojás
F;gi csarnok
Mele nqetle]:
Enekemmel . . ,

Madár-szíl)em allya-!{Ízas
Teli fészkén lágyan ül
Űsszegyújti dobbanását
Súlyos dalba 11 jöjj fürödjél....

Tojás-uilág,
Fagyos kehely
Telj el, telj el
Éllek~emmer ...

ForróIlitják.
Kelte!J€tik
SZeTebn.esen
En-e J.iiZ.kel . . .

Étlfk-szomjan lángolole
Csupesz vágyam egyre csapdos.
Sőtét felleg száll szememre
Sebek fénye gyúl hasamra:

Tüzes tojás
Légy alattam.
Légy jölöttem
Kívül-belül . . .

Gyönge zaj se kelt alattam
Alomittas. nincs erOO ?
Semmi öble mégsem enged
Hó borítja. jég a tested?

Napkeletkor
To.jás rendül
Háta roppan
Hangja csendü!:

"újszüWtt e ház gyümölcse"
Ejjel-nappal száll a jőldre.

Arany-csibék szétömbInek
Betöltik a szárazföld"t

Fehér József A
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