
re szólít, aki emberré lett, hogy egészen
szolidáris legyen velünk, és ezt az em
beri szelídaritást vállalta a haláláig,
mégpedig a kereszthalálig. Kiválasztott
ság és szelídaritás-eszme jelenthet te
hát alkalmi, felszíni feszültséget az éle
tünkben, alapvetően azonban nem két
malomkő, amelyek között csak felőr
lődhetünk, hanem két pillér, amelyre
életünk íve épül. Nemegyszer meg kell
tagadnunk az emberekhez fűző szelida
ritást - talán nemcsak a rosszban, ha
nem a hétköznapok látszólag erkölcsi
jelleget sem hordozó döntéseiben is -,
ha a magunk útjára indulunk, mégsem
stréberségből tesszük. Kereszténységünk
hazugság volna annak a mély, totális
szolídarításnak a vállalása nélkül. amely
Krtsztus megtestesülésének és halálának
legszembeszököbb stílusjegye.

Egy arisztokrata kislány Szalézi szent
Ferenc közbenjárását kérte valaha, Apá
carendbe akart lépni, de még nem töl
tötte be az előírt kort, a tizenhat évet,
s korengedélyt szerétett volna kapni a
Szentszéktől. "Gopdolja meg, leányom
- válaszolta lelkivezetője -, hogy a
Boldogságos Szűz mennyíre várta az
Angyali üdvözlet után Jézus megszüle
tését. Mégsem kért felmentést a kilenc
hónap alól." - Nem, Mária nem kért
fölmentést. A krisztusi kíválasztottság
nem kiválts'ág, nem is olyasmi, aminek
a határait emberi eszközökkel előre ki
rajzolhatnánk. Elfogadni lehet, s érzé
keny lelkiismerettel naponta újra elin
dulni az útján.

TÓTFALUSY ISTVAN

J,'irras::ltás

Egy félbemaradt ásatás,
eldobott kapa, kifúrt kő,

egy megtalált sírtábla csücske.
Vagy egy tömegsír elmeszesedett
alagútja, mely alig sötétebb,
mint a királysírok homálya.
Az egyszemélyes fürdőkamrák cserepei
s valahai gőz emlékezetében.
Egy másik történet kiáshatatlan évezredei.

Az őrtálló erősebben kapaszkodik,
mint a földmarkoló gép fog,a.
S egy mozdíthatatlan kőomladékban

megveti lábát.

Elszakadás, közeledés.
Mikor a gép fut6szerkezete S'Úrolja már
a földet és a másik arc
a távolság örvényébe csapódik.

Mégsem szakadhat darabokra.
A megtartás
erősebb, mint a kegyelem,

mint az érverés rendetlensége,
mint a holdkráterek szárazsága,
erősebb, mint az érzékszervek kopása.

Az újrakezdések,
az újabb és újabb szívlökések,
mint tűzredöntött homokzsákok,
elfojtják, széttöraelik
a megsemmisülést.

Jól kell lakatnod
az acsargó tüzet, a viZ,et, a földet .
saját húsoddal. El kell takarnod
előle a félálom szörnyeit. Kivázaszt6di1c
véredből ,az a fény most,
mely visszarémíti a sokasodó
sötétséget, mérgezést, meszesedést.
S félelmed feneketlen teknőjébő~

kicsap az az 6ceáni erő,

mely éjszakáját elmossa, tiJlissza.

S a virrasztás miIve, ez az arc
egyre figyelmesebb, sugárzóbb.

TÓTH JUDIT
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