
badságot Krisztus mértéke szerint valósítsa meg önmagában (50) Isten Lelke kí
séri a keresztényeket embertestvéreikért végzett tevékenységükben, ahol az em
beriség léte és jóléte eldől (51).

A pápa levelében a modern társadalmi és gazdasági élet diagnózisát adja. A
megoldást nemcsak a keresztényektől. hanem az összes jóakaratú emberektől várja.
Nem a múltba, hanem a jelenbe és a jövőbe néz. Nem fél a szemrehányásoktól sem,
mert tudja, hogy míndíg jobb cselekedni, mint hallgatni. Az emberi haladás lénye
gét a lelkek belső átalakításában látja. Nem ajánl előre elkészített modelleket, nem
szentesít rendszereket és struktúrákat, nem ismétel általános elveket, csak tanácsol,
eligazít, segít, hogy egy új társadalmat tudjunk felépíteni igazságosságban és szere
tetben. Az építés módját és eszközeit a szakemberek és tudományok vannak hivatva
megválogatni. A fejlődés útja az egyenlőség, igazságosság, a felelősségmegosztás és
együttes döntés irányába vezet. A problémák megoldása nemcsak ökonómiai síkon,
gazdasági eszközökkel és törvényekkel valósul meg, hanem társadalmi és politikai
téren. Az államra vár a legfőbb feladat az emberi méltóság megőrzésében.

;,A szocializmusnak, mint szellemtörténelmi mozgalomnak, különösen aktuális
föladata, hogy az igazságosságnak, egyenlőségnek, szolídarításnak és szabadságnak
az eszméit az emberek tudatában ébresztgesse és hatékonyari ébrentartsa. A ka
tolikus szociális tanításnak pedig az a föladata, hogy az ezzel kapcsolatos szociális
ideológiákat és utópiákat felismerje és oda hasson, hogy az igazi problémákat fi
gyelmen kívül ne hagyjuk és az együttműködést el ne mulasszuk" (Weiler).

Igaz, hogy a problémák fölvetésével kapcsolatban az egyházban is találkozunk
antagonizmussal. Az egyház belső életében is vannak megoldatlan kérdések. Az
egyház, mint isteni intézmény, emberi arculatot visel, zarándokútját járó tagjaiban
hordja a gyarlóságokat. A történelem folyamán vonásokat és struktúrákat szedett
magára, melyek a múltban talán hasznosak voltak, de ma már tehertételek az
egyház életében. Ezeket le kell és igyekszik is levetní : az autoritatív centralizmus,
az alapvető emberi jogok és méltóság negligálása az engedelmesség nevében, a
történelmi determinációból eredő diszkrimináció a nőkkel szemben, a barokk kül
sóségek eltorzulása, a franoia munkáspapok elítélése, a legalizmus túltengése, a
klerikalizmus kialakulása, a világiak szerepének az elsorvadása, általában a de
mokratizmus hiánya és egyéb emberi gyarlóságok. Az egyház is sokszor konformá
lúdott a világhoz, elvesztette a magasságok és mélységek horizontjait, de mínd
annyiszor megvezekelt érte. Mindezek ellenére sem vagyunk hívei a kríziseket és
anarchizmust előidéző radikalizmusnak és elítéljük azokat az irányzatokat, amelyek
nem tudják az egyház emberi arculatát a történelmiség tárgyilagos mérlegére tenni
és csak a negatívumok keresésével próbálják szernlélní Krisztus egyházát.

A pápa e levelet az egyház belső önvizsgálatára szánta, de nem a belső föl
forgató erők táplálására, hanem az igazi megújhodás elősegítésére, hogy az egy
ház hívei "előmozdítsák az apostoli küldetést nemzetközi síkon" és "hogy az Isten
népét fölébressze a jelen pillanat föladatának teljes megértésére."
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Igy is jó, fekete fehér a nyir és az éj. A nyáj hazaballag. Bánat és viola vi
rágzik s valahol egy fényes kéz integet. A fecskék kék vonalakat húznak az
alkonyatba, mely az almafák puha gallyai közé akadt s nem tud s nem is
akar kiszabadulni.
Egyszerre száll a táj fÖlé szivem és a vacsoracsillag.
Ég úszott a vizben s a szememben, s kettőt lépett a lépegető virág. A hold
valószinűtlenül vékony, aláhúzásnak is kevés, sejtelem csupán.
A távoli erdőben, a berek szélén vágták a fát, s mintha a horizont alját fű

részelte volna görbe türészük, kidőlt. Ime, este.
PUSZTA SANDDR"
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