
szerepre vállalkozott, meggyőződésem

szerint, a Katolikus Szó is, és kezde
ményezéseit az események azóta több
szörösen igazolták. Hiszen a Zsinat által
megújhodott egyház hivatalosan is az
élet pártján áll, együtt őrködik a békén
azokkal, akik bár más világnézetet val
lanak, az emberi boldogság ugyanolyan
fontos számukra, mínt. nekünk.

A szerkesztőségí - munkán túl maradt
időm egy kedvenc témám kidolgozására:
az esztétika jelenségvilága hogyan "re
lativizálódik" a társadalmi élet sodrá
ban, tehát míért nincsenek klasszikus
értelemben abszolút érvényességű eszté
tikai normák. A Küzdelem a kifejezé
sért történetfilozófiai tanulmány, amely
az esztétika és a társadalom kapcsolatát
vázolja fel. Az elkészült hatszáz oldallal
azonban csak a kereszténységig jutottam
el. Első olvasója s egyúttal méltatója
Radó Páli bácsi volt.

- Megfogalmaznád a kereszténység
ről vallott felfogásodat?

- Az ókor társadalma morálisan és
szociálísan is dekadenciába fulladt. A
kereszténység legnagyobb jelentősége,

hogy ezt az alázuhanást megállítja, az
után hatalmas erőfeszítéssel elindítja az
ember erkölcsi fel/)ilágosításának mun
káját, A kereszténység az erkölcsi fel
világosodás. korszakát nyitja meg. Az ó
Clartéja Krisztus, a Világ Világossága.
Tiszta hitbeli "képzeteket" ad a teremtő
Istenről, aki szeretetböí váltja meg

FODOR LÁSZLO VERSEI

Vun uhi

A nevezhetetlen
kivetette ábráit
utcákra, terekre
van ki ellene lódul
ki értelmezi, magyarázza
van ki elindul nyomába
maga is jellé s'űTŰsödik

A höltés:zet bi=-onyosságui

Kényszerleszállás egy
képzeletbeli tájra
Örökös keresése
egy nem létező szónak

teremtményét és ébreszti fel benne az
emberméltóság eltorzult ismeretét.
Evangéliuma hirdeti meg először az
ember egyenlőségét, isteni hasonlóságát.
A szerétet-törvény hangsúlyozásával er
kölcsi iránytűt ad a kezünkbe. A jócse
lekedetek s az erények gyakorlásával.
a bűnbánat és a bűnbocsánat felszaba
dító gesztusával utat nyit az ember
belső tökéletesedésének kiépülése felé s
ezzel mínden időkre megszabja az em
beri együttélés, a kultúrtársadalmi lét
kifejlődésének alapfeltétefeit. Igy lesz
a krisztusí felvílágosodás az emberi
haladás haj törnotoria, amely a barbár
századok s a nyers emberi természet
visszaütései ellenére is, szüntelenül
előre és felfelé mutatia az utat. A ke
reszténység földi útjának végső célja
pedig: a szeretet, az értelem és a szo
ciális igazság uralmának megteremtése
az emberi világban. Aki ezt a hármas
célt szolgálja, aki érette munkálkodik,
végső fokon a kereszténységben rejlő

egyetemes alapelveket valósítja meg a
gyakorlatban is.

- Ha most mérleget c.sinálnál, mit
hozna a végeredmény: eleget tettél en
nek? Ezért munkálkodtál?

- Azt hiszem, igen. A képességeim
hez, erőmhöz és lehetőségeimhez mér
ten. A szeretetet szolgáltam, Sok küz
delemmel, nélkülözéssel, szenvedéssel.
De sok örömmel is.

HEGyr BÉLA

A höftés:zet =-soltáruiból

Változok éretted
kétség-görcsű ággá
zúzmarás virággá
bánat íllatává
változok én érted
világterhes fává
vasszavú imává
gyémánt zokogássá
halálba életté
életbe halállá
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