
si problémák láttán, nekünk is a természet és az ember szolgáiként kell dönte
nünk és terveznünk. Az ember csak akkor tud ember lenni, ha megteremti a ma
ga szabadságát, s ebben nem akadályozzák meg - személyes felelősségét csak így
vállalhatja magára. S a természet is csak akkor tud minket szolgálni, ha mi is
tiszteletben tartjuk.

Feladatunk tehát az, hogy őrködjünk a társadalom humanizációján, vigyáz
zunk az ember személyi méltóságára, az előírások és rendelkezések halmaza kö
zött, a bürokrácia gépezetében. Humanizálnunk kell az életet, a politikai, szak
mai, ipari, irodai és egyetemi életet egyaránt - ezt jelenti korunkban a kultúra
evangélizációja.

Nem könnyű feladat ez. A keresztényeknek felelősséggel kell részt vállalniuk
hazájuk tásadalmi életének megalkotásában, mégpedig nem valami eszményi
bolygón, ahol előre meghatározott elképzelések szerint építenék fel az életet, a
történeti körülményeket figyelmen kívül hagyva; hanem itt, a mi Földünkön,
amelyen olyan emberek laknak, akik nemcsak saját helyzetük és sorsuk megte
remtői, hanem egyúttal a történelem és az idő gyermekei is. Az a kultúra alkotta
és formálta őket, amelyet ők akarnak újjáteremteni.

II.. János Pál pápa leveleiből és üzeneteibőllátszik: tisztában van e kérdéskör
rel. Valahol ezt írja: "Az ember mindig egy sajátos kultúra szerint él, amely
számára konkrét és történeti. E konkrét kultúra teremt köteléket az emberek kő

zött, ez teszi történetivé az emberi közösség létét. A kultúrákonbelüli és közötti
különbözóség éppen ebben a történetiségben gyökerezik ..."

Nyilvánvaló, hogy ezt a történetiséget nem sajátíthatja ki semmilyen metafizi
kai okoskodás. Mindig konkrét cselekvésrőlvan szó. A keresztények is saját tör
ténelmükbe ágyazottak, de az evangélium irányítja őket - nekik kell kidolgoz
niuk az emberi viszonyokat a ma és a holnap emberisége számára. Ez arra hív
fel bennünket, hogy egyre inkább humanizáló és humánus kultúrát teremtsünk,
egyre elevenebbé tegyük tehát az európai kultúrát. Végső soron az emberi sze
mély léte forog kockán.

Tarjányi Zoltán fordítása

GÖMÖRI GYÖRGY

Hold van, hold nincs
Múlt éjszaka elbú]t a hold.
Kerestük a gyerekkel, de az eget
felhökárpit fedte és így csupán
ívlámpát találtunk hold helyett.
Kora reggel a konyhából kinéz és
"Nézd, apa, ott a hold!" kis kezével
fölmutat oda, hol szinte moccanatlan,
a virradatba nyíló messzeségben
lebeg a hold halvány szellem-alakban.
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