
útját egyengeti, de ezzel a pesszimista felfogással is hozzájárul a
szellem ígazi mívoltának felismeréséhez, a tévedések eloszlatásá
hoz és így végelemzésben a szellem gyözelméhez,

A szellem filozoíiai eszméjének győzelme azonban csak úgy
biztosíthatja az európai szellem fennmaradását, ha ez a győzelem

a kereszt jegyében történik. Megállapíthatjuk, hogy korunk válsá
gából csakis egy erős és minden szívet átható. vallásos érzelem
menthet ki bennünket. Megállapítottuk azt is, hogy a válság oka
a kereszténység hátterébe szorításával függ össze. Ha e két meg
állapításunkat egybe vetjük, arra az eredményre jutunk, hogy a
válság orvosságát egyedül a keresztény vallásos érzésben, a ke
resztény szeretetben kell keresnünk. Fennmaradásunk feltétele
tehát egy hatalmas keresztény vallásimegújhodás.

Az ígazi megújhodás feltétele, hogyamegújult élet erősebb,

frissebb, gazdagabb legyen, mint a régi volt. Igy is volt ez mindíg.
Valahányszor a keresdénység győzedelmeskedett egy-egy ellensé
gén, mindig kimélyült, szellemi tartalomban gazdagodott maga is.
Minden eretnekség a vallásnak egy-egy újabb területére irányí
totta a figyelmet, amelyen munkálkodva Krísztus tanításának
egyre újabb és újabb bölcseségeit ismertük fel. A keresztény
vallás imádkozva várt mostani renaissancejának is olyan eszme
jegyében kell megtörténnie, amelyre idáig talán nem fordítottunk
kellő figyelmet.

Ennek az örök, de korunk szívében felfrissítésre váró eszmé
nek a körvonalait az elmondottak alapján meg is rajzolhatjuk.
Azt mondottuk, hogy a pusztulástól csak a szeretet válthat meg
bennünket. És mondottuk azt is, hogy a történelmi haladás iránya
kétségbevonhatatlanul a Szellem győzelmét jósolja. Hát ha a gond
viselő Isten mcstaní szenvedéseinkkel a Szeretet Szellemének, a
Szeretet Lelkének· uralmát készíti elő? Hátha nem is pusztulás,
hanem egy szebb, gazdagabb és boldogabb jövő előtt állunk? Tit
kokat megfejteni, jövendőt jósolni nem tudunk. De tudunk dol
gozni a jövőért, ha hiszünk, ha remélünk Benne. Ha hívjuk, ha
megidézzük: Veni Creator Spiritus.

Takács Menyhért

RÁBA GYÖRGY:

BOHO DALOCSKA
Ha holló volnék, balga ~yá8z a télben,
zord ékszerül haladba hullanék.
ha hegyen-völgyön bujdosó szivárvány,
előtted baktatnék. amerre mégy.

Ha zápor volnék s testvére a szélnek,
tisztára mosnék minden felleget,
ha ordas orkán, szüntelen haragvó,
öreg fenyökön hárfáznék neked.

De költö vagyok s hívem a szegénység,
halpénzekből áll furcsa vagyonom,
szemedről a vad pillangókat űzöm

s szerenadom tücsökkel húzatom.
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