
területéről is. Ebben a témakörben sok értékeset közölt Harvey Cox és Roger
Schutz. Bernard Besret mutatott rá arra, hogy mí t jelent egy férfi vagy nő, vagy
egy közösség, amelynek megvan az a különlagss adománya, hogy otthont nyújtson
a hontalannak: "Ha akad olyan ház, amely kész arra, hogy megnyíljék az eszme
csere számára, az egész városból sietnek oda az emberek, hogy rész vegyenek az
eszmecserében, mert eszmét és értelmet keresnek" (B'. Besret: Li,bération de L'lwm
me, 144. o.). A jövő egyházi struktúráihoz hozzátartoznak azok a helyek is, ahol
az emberek ismét magukra találhatnak, újra felfedezhetik a dolgok és létük értel
mét, reflektálhatnak sokrétű elídegenedésükre, szabadon kifejthetik véleményüket,
eszmecserét folytathatnak a többiekkel és átélhetik a testvéri szeretetet, Természe
tesen nem biztosíthatja ezt a kűlső szervezet, belülről kell jönnie, a legvégső való
ság középpont jából, ha megtérünk Hozzá.

A kongresszus eseményéről legalább annyit lehetne írni, mínt az előadásokról,

amelyek közül nem egy eseményszámba ment. Az egész kongresszus tükröződik

azonban abban a jelenetben, amelyről L. Kaufmann is beszámolt lapjában. A toló
kocsiban ülő Yves Congart faggatták az újságírók. "Egész életemen át tanultam 
mondja a teológia megújulásának egyik atyja -, s itt Brüsszelben is nagyon so
kat. Látom azonban, hogy alapvetően meg kell változnom. Bár néha prédikáltam,

>; a hívekkel is beszéltem, a legszívesebben szövegekkel foglalkoztam. Eddig szo
batudós voltam, de itt rájöttern hogy nem zárkózhatom be." Felállt, s két mankó
jára támaszkodva elindult a kitárt ajtók felé.

MAKRAI GYULA VERSEI

Verseim nem kellemes olvasmányok. Görcsösen indulatosak, nem ismerik a
lebegést, a kivül- és felülállást azon a világon, melynek így vagy úgy részesei
vagyunk, gyermetegül szókírnondóak, érzékenységet sértők, nem elégítenek Iti a
boldog megszerkeszthetőségíg,sem a megtervezett emberi csőd analízisével. Mindez
ott áll verseim hátterében, s ha tematikailag is érintik ezt a réteget. ez !'s',k
annyit jelent: a tüdő friss levegőre, a szem és a gondolat a felismerés kalandjára
vágyik.

Én még most is, talán időszerűtlenül, komolyan veszem azt, amit az emberi
nem felszabadulásáról a jelesek elképzeltok. ezért írok. Nem lehetek elégedett a
részeredményekkel. A késeket, melyek a megismerés kínjának jelképei lehetnek,
önmagam ellen fordítottam, s vannak perceím, amikor elviselhetőnek tartom ma
gam.

Irásaim eddig a Kortárs, az Új Irás, Napjaink, Vigilia, valamint heti- és napi
lapok hasábjain láttak napvilágot.

DE PROFUNDIS . . .

Hallgass meg engem, mintha gyermeked volnék, alázatos bűneért vezeklő. Fogadj
el engem, nyomorultat. Lásd meg tisztaságra készülő akaratomat, higgy méltatl!!.n
társad ban, rendelj kicsiny helyet neki . lelked tágasságában, hol védve lesz majd
cnnőn lelkénes: dúvadaitól. Teritsd rám jóságod védő palástját s tedd, hogy én is
jó legyek, tágas lelkű és szivű; befogadó, mint a régi katedrálisok.

Ki megtőrted büszkeségemet, derekam porig aláztad, hitemből kiforgatva a halál
rokonává tettél. S én minden nap, minden órán és percben találkozom vele, gal
lérom mögé kukucskál, majd nevetve elhagy, tudván, hogy útjainkat úgyis őssze

bogoztad.
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tgy büntetsz engem a halál sodronyám ,kifeszítve, csak ölsz, csak ölsz engem, kí
életadó voltál.

Tudom, rászolgáltam a kínokra mínd, amiket nyakamba tarisznyáztál, s bár halnék
meg míndent ígazul elfogadván, de te késlelteted a véget, keresztbefordított útain-
kat újra kiegyenesíted.

Nézd temérdek kínomat, a szenvedést, mit eddig kiálltam, előle nem hátráltam, de
kerestem, hogy lassú tüzében megtisztuljak, hisz az is a te, műved bennem, hogy
a tisztaságot újra megszerettem.

Fordíts el engem a konok haláltól, ne engedd, hogy ennyire esendő legyek, eny
nyire különbözzem tetőled.

Minden perc hatalmas késekkel zuhan rám, nincs semmi ép bennem, ide-oda vet,
meghurcol engem a szenvedés, lábaid elé lök.
Könyörülj mjtam ...

FEKETE NAPLEMENTE

A gyermekkor tájain talállwwm veled
dű!őutak partján, két gondolat között kanyarogva
a végtelen és magukbaforduló dűlőutakon

de rajtuk nem lehet visszafelé haladni.

Olykor még mellém telepszel. bújsz
7'égi kertek vannak a szemedben
olykor már nem kérdezel, a kerítés vasrózsái nyílnak
és mindent befed a fekete naplemente.

APÁM

az égigérő falakat nem én raktam
leszedném körüled
letisztítanám arcod az időtől

maradni

o. kútban napestig
belőle nem jöhetsz ki
megbonthatatlan kőkarám az
egyemberű éjszaka edénye

JaJ már örökre lentmaradni
a kis kört lejárva ma is még
talán még holnap holnapután
a görbebot koppanásai ,között
az engesztelhetetlen aggság szétrongyolt ábrái ,között
üzenet ninosen
a fényreteszen túli világból

•

Az ember energiáina,k nagy részét arra fordítja, hogy gazdag érzelmi életet
próbáljon élni. Az ember buzgón keresi a másokkal való bensőséges kapcsolatot.
S keresése arra indítja, hogy korlátok: nélküli emberi kapcsolatok után vágyódjék,
fenntartás nélküli ,közösség után. Megjelenik a cél: a bensőségesség, amely nlélkül
nincs földi boldogság.

Roger Schütz
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