
A negyedik dimenzió

Történelmünk folyama folytonos: nincs új kezdés elózmény nélkül, nincs jCJuó múlt ne1
kül.Jelenünk mindigátmenet: a múlt sikeres alkotásait proöálja tovaöb fejleszteni, flVagy
a múlt romjain igyekszik új világot épzleni.

Európa történelmének egyik legizgalmasabb átmeneti korát e1i: szembesülnie kell ön
magával, újkori (s korábbi) eszméivel, elhanyagolt vagy éppen asszimilált keresztény
gyökereivel, értékes kincseket, ám vesze1yes konfliktusokat is kínáló nemzeti kultúráival.
Mi, magyarok, jo1 ismerjük az élet-halál harcot megmaradásunkért, megszületésünkért
- történelmünk gyakran reánk kényszerítette ezt. Evtizedeken át fe1ig-Iétbe, álságokba,
mindenkire kötelez6 formula1cba, mindenre megoldást kínáló ideológia1cba belenyomorítva
teng6dött a szabad gondolat ezen a földön. Az értelmiségi létforma foglalkozássá zsugo
rodott. Redukált, egydimenziós emberképhez szabta1c hozzá az embert és szükse'gleteit.

A szabadságnak korlátot vet6 külső akadályok látványosan leomlottak - a berlini
falat megszálottan sutkalapáló gyerekek képe fölkerült századunk tablójára. A Nyugat a
Keletet fürkészi - diadallal, de riadtan is, csodálkozva, de némileg talán foge'konyan. A
Kelet mega Nyugatra bámul, a kelleténél nagyobb ámulattal, s felejti, hogy tán szom
sUdaitól is van nemcsak fe1ni, hanem tanulni s velükközösen tenni valója is.

Keserű e'bredés: szeme1yiségünk me1yeibe, vise1kedésformáinkba ivódtak már bele a
szabadság gátjai. Gátlásossá vagy éppen gátlástalanná, lettünk. A szabadság levált az
igazságról, az igazság elveszzlette egyetemes érvényét, leszakadt azorac Igazságok talajáról.
SZJizJldunk villmánya: az emberi jogok dek/arálása. De hová lett az emberi felelósség, a
lcötelesse'g, az érte'Jc és az erény kodifika1ása? Ele'g-e kivívnunk az ember szabulságát, ha
elfelejtettük, hogy mire tudja haszna1ni azt? Emberré tudunk-e lenni Isten ne1kül?

Az értelmiségi létet következetesen - tehát mindvégig és minden következményével
- vállalni sohasem volt könnyű. De akifölfedezte az emberlétnek ezt a csodálatos lehe
t6ségét, azt megigézte s magával ragadta eza világszemle1et s-a velejáró - vesze1yektól,
a1dozatOktól se visszariadó - elkötelezettség. Istennek, hazdnak; embernek - monda
nám, ha nem volnának sokszorosan foglaltak és elhasználtak e szavak.

Az értebnise'gi lét reflexív: egészben szemle1i a világot, az Igazságot keresi a Valóság
me1yén, mert tudja, hogy csak rendben, egymással s a természettel közösségben, felelós
elkötelezettségben lehet boldogító és embert nüveló a szabadságunk.

Reflexiv akeresztény élet is:Krisztusban látja a világot, aki megmllotta nekünk szeretetét
s reánk vonatkozó titokzatos tervét. Krisztus az Igen és az Amen az Atya ezeretetére. a
teljességre rendelt Teremtés ésa szabadságban a szeretetre megnyz1ó ember 6smintája.

Kétszeresen reflektált a keresztény értelmiségi e1etszemle1ete: virrasztó, vigtliázó. Erre a
mindig szükséges magatartásra itt és ma mindennél nagyobb szükség van. Kellenek a me
nedzserek ésa bankárok is,az üzletemberek és a politikusok, ebben az OTS7JÍgban és szerte a
világon. Denem születhetik újjá aze1et igaz ésnytltszivú emberek ne1kü1, akik fel tudják mémi,
mi ,,a sze1esse'g ésahosszúság, magasság ésme1yse'g", mert "megismerte'k Krisztusnak minden
ismeretet fölübnúló szeretetét, ésbeteltek Isten egész teljességével" (Ef3,19).

Utópia? Jámbor szólpm? Semmiképpen sem: karunk sürget6 parancsszava. Hozzdnk:
szól: mindnyájunkhoz,fa Vigilia volt, jelen és jövendó íróihoz és olvasóihoz. Küldetést
kaptunk, közöset, magyart, keresztényt. Feleljünk a hívásra, vállalkozzunk avirrasztásra,
a Miszte'riumra reflektáló életre. Sorsunk forog kockán, a miénk; sót az Ové is.
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