
Az egyházon belüli pluralizmus természetesen feszültséggel jár, de
ezek a feszültségek és konfliktusok hozzátartoznak az egyház életéhez.
Ha nem akarjuk felhígítani az evangéliumot, akkor tudomásul kell ven
nünk azt a konfliktust, ami a tizenkétéves Jézus és szüleí között tá
madt. Igazi konfliktus volt ez, anélkül, hogy rosszindulatról, tévedésről,

vagy bűnről beszélhetnénk. Könnyen hajlunk arra, hogy nézeteltérések
és véleménykülönbség esetén rögtön bűnt, vagy gonoszságot ernleges
sünk. Pedig végzetes hiba azt hinni, hogy amikor összeütközünk elöl
járóinkkal vagy alárendeltjeinkkel, munkatársainkkal és keresztény test
véreínkkel, akkor legalább az egyik oldalon korlátoltság vagy gőg van
a játékban. Ez a rosszhiszeműség mérgesíti el a nélkülözhetetlen ellen
téteket az egyházban. Senki nem vonhatja kétségbe a másik hitét, hű

ségét, szeretetét azért, mert véleménye eltér az övétől. "Miért vessem
alá szabadságomat egy másik lelkiismeret ítéletének?" (l Kor. 10, 29).
Túl olcsón úsznők meg a szerétet parancsát, ha minden egyöntetű lenne
az egyházban. Nem a véleménykülönbségek ellenére, hanem éppen ezek
ben valósul meg az igazi egység és valódi összetartozás. Az egység kö
teléke nem;, a szabvány, hanem a kűZönbözőségeken jelüle7nelkedő sze
retet, amely akkor is elfogadja és engedi érvényesülni a másikat, ami
kor már alig tudja megérteni.

I

ÚSZIK A HOLD

Hol van a régi tavasz? Pihenő pilláid az ében
éjszaka fényein elnyugvón pihegő remegéssel
úsznak a hold aranyán ragyogón, tova-tájak ezüstjén
holnapok újrakelő és titkos napjait várva.
Hol van a régi tavasz? - kérdem, mert bennem az emlék
egyre ködösb meredélyek alatt jár s visszaidézné
tündér tájak alól is tűnt napok égremosolygó
fényeit. Adáz nap tüze éget, s illan a fénnyel,
vissza se tér gyönyörű tavaszunk, csak a tétova évek
szállnak előre, s velük tova szállnak az ifjúi álmok ...

0, ha csak egyszer, még egyszer állnék a magasban,
vállad a vállamhoz simulna az esti homályban!

Villan a csillag kék tüze, és már gyújtja az égen
friss lámpását Vénusz anyánk is, s drága fejedre
Végánk fénye csobog s készülodaszállni hajadra
dicsfényül ragyogó csókját ölelő koszorűruik:

szórva. A fény sziszegőn hal el ajkad ívén, puha csókom
áldón vágy betakarni az esteli fény, neved áldott
hangjai szállnak az éjben, az éji sötétben a széllel ...

Eltűntél. Egyedül nézem bús csillagok édes
távoli fényét, míg a szememre hull a sötétség,
hull a homály, csak a sziv, csak a vágy dobogása
él még, álmos csöndje alá merülón ködös évek
csonkjai úsznak a hold aranyán pihegő remegéssel . . .
Hasztalan nyújtom béna karom, immár tova tűntél.

Hol vagy, régi napom? Hol van pillád remegése?
Hol van a régi tavasz? Hol van tüzes ifjúi lázam?
Úszik a hold aranyát pergetve az éjjeli fákra ...
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