
zük: voltaképpen minden ember inséget szenvedő ember és nemcsak a
különféle rokkantak azok.

Bármiként álljon is a dolog, egy bizonyos: az a teremtői feladat, ami
az embert önmagával szemben kötelezi, nem oldható meg egyik pilla
natról a másikra; hosszú, keserves út ez. Ezért nem mond sokat az a
tény sem, hogy a húsz évszázados kereszténység inkább kudarcnak lát
szik. Mert mekkora idő kétezer év? Egyszerűen nem is tudjuk. Ameny
nyiben azonban tudunk' róla valamit, mégpedig az evolúcióra vonatkozó
ismereteink alapján, a felelet mindenképpen az, hogy húsz évszázad úgy
szólván semmit sem jelent. Annak az időmértéknek távlatában, amely
lyel az evolúciót mérik, az ember rendkívül fiatal. Tudjuk továbbá
azt is, hogy ha igaz az, hogy az ember Isten képére és hasonlóságára te
remtetett, és ha azt a módot, ahogyan a tudomány teremtő jellegű, ál
talában mérvadónak tekintjük az emberi alkotás lehetőségeinek szem
pontjából, akkor minden okunk megvan arra a feltevésre, hogy a világ
krisztianizálásának folyamata is hosszú időt vesz igénybe.

A humanizálódási folyamat csak most kezdődött el. Mért ne le
hetne érvényes ugyanez a krisztianizációra is?

CSANÁD BÉLA VERSEI

PRÁGA, SZENT GY'ŰRGY SZOBRA

Ha kételkednél Szent György 16 vitéz
történetében, idézd régi szobrát
a prágai vár ünnepi terén.
Halálra ítélt sárkány vicsorog rád,

mely az6ta sem halt meg igazán.
Meddig gyozi a szent a néma harcot?
Idotlenül tusakodik a hOs,
arcán felismered rettenve arcod:

benned emeli Szent György j6 vitéz
gyoztes lándzsáját a szörnyeteg ellen,
benned tusakodik az égi has
halálodig szüntelen küzdelemben.

PRAGA, PIVOVAR U FLEKU

A középkori boltívek alatt
fel-felrikolt a rézfúvós zene
vig népdalok és régi valcerek
a prágai sörhabos éjszakában
a Pivovar u Fleku zöld fái alatt
minden együtt van ami "régi szép"
összkomfortos nosztalgia

a lombos fák mind színfalak csupán
alattuk vásári nyugalom árad
s talán a világ legbarnább söre
múltszázadi mosoly az arcokon
Prága utolsó kispolgdrai



pihegnek Ut a f6.kalatt ktgombolt
ingnyakkal

szá~om őket

olyanok mint á kövér pontllok
a húsboltok kirakatában
szegény jóltáplált fejüket
kecsesen ringatják tenyérnyi vízben
és buborékot fújnak

tátogatnak
a kényszerű halál előtt

lassan elfogy a levegőjük.

KISVAROS

Nem tudom, mi vonz az utcára.
Menekülés, szabadság, kiváncsiság?
Nem cl, magány ŰZ,

nem menekülök magam elől,

nem az utcák mindig friss szabadsága,
nem a kíváncsiság éhsége csaJogát.
Hivnak!
Tudom, most ez a kötelességem:
állok a futballmeccsen a tömegben,
kicsit ideges vagyok,
vitatkozunk agólokon,
megállok egy utcasarkon, ,
ahol virágot vásárolnak a fiatalok,
a kórhqz, előtt egy anya, zokog,
az ismerőS koldus
századszor nYújtja előre sapkáját
a templom. (!lőtt,

a divatról" csevegnek az asszonyok
ácsorognak a kapuk alatt
a délután és "a f4kárnyé7tnblJ feledkezve;
s ha ab'bahagyják ét besiélgeUst,
a fecskék folytatják'
hangosabban; mint az asszonyok.

Mindez elyan "mindennapi,
olyan megszokott,
hogy előre kitalálom a folytatást,
a következő utcasarki képet.
Mégis mequel: tovább.
Szereiem őket.

Itthon, vagyok.

KÉT NÉGYSOROS
1.

Nem figyeltél et szavaimra;
Emberek jötteTe: szembe.H'é,vvel
magyarázott /sz" tffJyik": " .. AR?'1\yitottam,
s nem volt bent senki, csak egy néger."

2.

- Semmit sem ér, - mC)1íl:ltaci, - semmit sem ér.
- Miről beszélsz? - kérdeitem szívszor(jngva.
- Semmit sem ér. - ~Mi'l'~l beszélsz? Felelj hát!
...... Semmiről, - mondtaXli s-elndatéJ: fölöttem.


