
tartós csereve es vonzó változássá, ha az ember maga jut új következtetésekre,
új bizonyítékokhoz értelmi és érzelmi világának kölcsönhatása folytán. Ellenkező

esetben a vesztés, a hiány felismerése erősödik benne, a parttalanság és "köz
tiség" tudata, mely a kiüresedéshez, a közönyhöz viszi el. De mindettől függet
lenü): a hivő ember tudomásul veszi, hogy a kultúra is mint az ideológiai szfé
ra része a vonzás-taszítás kettős kötésével rendelkezik, egyszerre összegez és
felbont, összefog és széjjeltérít, választ és elutasít. Mivel együtt élnek, egymásra
hatnak konzekvensen különböző végítéletű és végeredményü felfogások, érthető

a feszültségek jelentkezése, melyek nemis a gyakorlat megítélésében, hanem
főként elvi-eszmei szinten jelentkeznek elsősorban. Ezek egyszer-egyszer diszkr í

minációkba torkollhatnak, másszor pedig kiegyenlítődnek és feloldódnak az ősz

szcsségért végzett felelős tevékenységben. A hivő ember azonban - készsége
és nyugtalansága, lendülete és visszafogottsága ellenére, amely időnként részvé
telét kísért, ha lelkiismereti konfliktusa támad - mégiscsak az össztársadalmi
érdeket és az össztársadalmi értékek szelgálatát tartja szem előtt, azt a kol
lektív programot, amely folytonos törekvés a tökéletesebbre. A közműveltség

ügyének felkarolása ezért morális kötelesség is, mert a nagyobb kultúra az
embert érvényesíti megtartó-formáló fegyelemben. "A kultúra erőkifejtés és vi
lágfoglalás - Prohászka szavaival -, s erőkifejtés és világhódítás révén lesz az
embernek szebb, jobb, harmonikusabb az élete. Az élet cél, a többi eszköz
mind." Eszköz ahhoz is, hogya szocialista társadalomban, melynek egyetemes
céljait vállaljuk, keresztényként éljünk és élhessünk.
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S~egények éneke

Három király csizmát vetve,
jászol mellé térdepelve
kincseit kirakta már.
Lehelik nagy, nehéz barmok
párával a szalmás sarkot.
Ébredez a kiskirály.

Varkocsát ,a Boldog Asszony
feltűzi, hogy dúdolhasson,
pásztor sípol dallamot.
Hol az urak alszanak, még
sötétek az olajcserjék.
Feketék az ablakok.

Csak a szegény indult korán.
Farkasfogú, néma pusztán
vitte árpakenyerét.
Hold ült kemény homlokára,
szaporázta súlyos lába.
Köszöntötte Istenét.

Ébred, ébred jó királyka,
szalmafényű, féltett lámpa,
simogat hű szamarat.
Hóhér pattan durva ménre,
föl-fölvillog roppant kése.
Dönget kunyhófalakat.

Kasból pólyát kiforgatva
kanként tipor. Rézbakancsa
csecsemők nyakára lép.
Zuhognak akalapácsok,
fejet rontók. József ácsot
hajszolják, csöpp gyermekét.

Hajoljatok pálmaágak,
boritsatok rejtő sátrat.
Sziklaodúk bújjatok.
Heródes ül cifra ménen,
fej-csokor függ vaskezében.
Vért hánynak az udvarok.

Három király szárnyas csizmát
húz. A drága tömjént, mirhát
fölfalja a rabló szél.
Botok mellett rongybocskorok
fáradt lépte fagyban csoszog.
Dél'pillás a falevél.

Arnyékpofák rálehelnek,
márványtalpa Betlehemnek
sugárfojtó füstben áll.
Nem fújják nagy, nehéz barmok
párával a szalmás sarkot.
Menekül a kiskirály.

Farkas üvölt. Bárány reszket.
All a csillag. Tüze dermed.
Pásztor nem fúj dallamot.
Hol az urak alszanak, még
sötétek az olajcserjék.
Feketék az ablakok.




