
ciális probléma orvoslását kívánjá, mínt ahogyan kívánja azt az evan
gélium szelleme és kívánjuk mi, katolikusok. Ebben a törekvésben még
egyezünk és filozófia ide, tudomány oda, gyakorlatilag az orvoslási mód
nem mindenben tér el.

Mégse féltsen senki bennünket attól, hogy túlságos megértést tana
sítsunk a marxizmussal szemben. Tisztában vagyunk a világnézeti határ
vonalakkal, s mindazzal, ami bennünket elválaszt a szocialistáktól, kom
munistáktól. De az igazságot, bárhonnan is jön, mindig igazságnak fogjuk
felismerni és keresztényinek tekinteni.

Sokkal inkább féltjük mi a jóhiszemű katolikusokat attól, hogy ali
igazi reakció hatalmába keríti sokukat. Ez a veszély annál inkább fennáll,
mert mostanában oly sokszor vádolnak bennünket reakcióval, hogy végre
majd mi magunk is elhisszük magunkról azt, hogy reakciósok vagyunk.
Már pedig ennél nagyobb veszély nem fenyegetheti a magyar közéletet.
Féltjük a jóhiszemű és tiszta szándékú katolikusokat attól, hogy lelkük
ben visszakoznak és valóban reakcióba szorulnak. Már ezért is védekez
nünk kell a reakció vádjai ellen és ezért is hivatkozunk a haladásra, a hala
dásnak katolikus szellemű magatartására. Szeretnénk, ha a mai magyar
katolikusok lelkülete nem hasonlítana arra a nem ritka közéleti típusra, ,
amely farizeus módra csak külsőségekben keresztény. '

7. A haladásról szóló fejtegetéseinket legméltóbban a Szentirásból
vett, ezzel az idézettel fejezhetjük be: "Járjunk az igazság útján szere
tetbens mindenképen növekedjünk őhozzá, Krisztushoz, aki a fej és aki
től van az egész testnek az egybeerősítése és egybekötése minden össze
kötő íz közreműködésével minden egyes tagon kimért tevékenységben;
igy történik azután a test növekedése a maga épülésére a szeretetben".
A haladás járni az igazság útján a szeretetben. A haladás növekedni
Krisztushoz. A haladás épülni: a társadalom épülése egyenkint tagjaiban,
és összesen a maga egészében.

Er a n q o l s Mauriac

DÁVID
Futok, valami hajt, mákonyos gőz sziszeg
Szívemben, űz il. vágy, valami sanda görcs
Ránt a gonosz felé s vágytól görbedt kezem
Maga is olyan már, mint a tiltott gyümölcs.

Ám egykor valaki meghalt - furcsa talány:
Meghalt érettem is - rontás! - ó, futhatok,
Törhetek én már a tiltott gyümölcs után,
Konok kéz: egy halott, mindig csak visszafog.

Könyörtelen Törvény - nálad cselesebb nincsen 
Gerjedező vágyam szent ellensége, Te,
Aki szivemről már egyszer levetted e
Zűrös világ nyűgét: a bűnt, hatalmas Isten,

Tekintsd e gyermeket, e furcsa vézna hőst, 
Veled dacol, pedig fegyvertelen, ruhátlan,
Térdét megsebzették régi imák - a vágyam,
E furcsa Dávidot, ki vágyja, hogy legyőzd.

Fordította Csapó Jenő
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