
leiből". Ezek a jelek egyrészt afelé mutattak, hogy az emberiség nagy problé
mák megoldása előtt áll, ezért nagy fe~élyben van, mQsrészt azonban bizto
san egy boldogabb, emberibb, teljesebb jövőnek csiráit is magukban hor
dozzák.

Korunk minden problémája valamí belső, az összemberiség lelkében vég
bemenő nagy egységvágyból tör elő. A technika, az alkalmazott természet
tudományok folytán fel1épő változások egymáshoz mind közelebb hozzák a
népeket és nemzeteket. Eltűnnek a földrajzi és lelki határok. Ezt az egység
felé hajtó belső dinamikát egy talán ennyire még soha nem érzett egyenlő

ségi vágy hatja át, és ez magába foglalja az egyetlen embercsalád. az emberi
méltóság és személyi szabadság legnemesebb törekvéseit. Ahol mindezek el
vannak foj ,tva , robbanasok következnek be és szinte nincsen nap, hogy ilyen
kitörésekről ne olvashatnánk az újságokban.

A diagnózis alapján fogalmazta meg a II. vatikáni zsinat az egyház kül
detését a mai világban: az egyháznak ma mindenütt segítenie kell az emberi
ség földi boldogságának megteremtésében is, segítenie kell az ellentétek át
hidalásában. a nacionalizmus és rasszizmus gőgjének leküzdésében, a szegé
nyek és gazdagok közöttí szakadékok felszámolásában és egyébként is minden
válaszfal lerombolásában. Meg kell teremteni. ismét a másik embert boldogi
taní oakaró embert. Ez a kriszrtusi tanítás emberre vonatkozó foglalata. A ~I.

vatikáni zsinat az idők jeleinek birtokában mondta ki ismét a nagy igazságo
kat: az ember szeretete nélkül nem juthatunk el az Istenhez, vallásunknak és
detünknek akkor van értelme, ha a másik embert is boldogítani tudjuk. Az
~y1há2Jban és az egyházon keresztül meg kell valósulnia a krisetusi ember
szolgálatnak. Ha boldogok akarunk lenni, akkor feltétel nélkül, sohasem ma
gunkat keresve, viszonzást nem várva, őszirutén és spontánul a másik embert
szerető, a másik emberrel jót akaró és jót tevő emberekké kell válnunk, Ez az
emberiség jövőjének, boldog jövőjének a titka.

Ennek: a kI1ÍsztuSIÍ szolgálatnak reprezentánsa, első megvalósítója az egy
házban a püspök, és arra kell rninden papnak és mánden hivőnek törekednie,
hogy a püspök személye körül csoportosulva megvalósuljon az Isten népének
egysége és közössége,

ZELK ZOLTÁN VERSE

KÉT HOLD ALATT

A hold, amelynek lábnyomot nem őrző

porába, néma krátereire
leszállni készül most a föld ura,
nem az a hold, ahol
Dávid húrjain szikrázik a dallam
és nem a költők nagybetűvel írt
csillaga, n~m~Tóth Arpád s Füst Milán,
nem Musset Holdja az,
és nem is at a fehér, déli füstcsík,
mely napsütésben is
hirdeti az éj nem mt11ó tüzét:
nem csillag ez, a nyughatatlan elme
kikötője, vagy ha úgy akarod,
új földrész is talá1~

melyre hódolva nézek, ám meghalni
én úgy fogok még, mint apánk, anyánk 
Vörösmarty, Ady ege alatt.
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