
Természetesen nem azt kívánjuk, hogy mindenki legyen készen
állandóan a vértanuságra. Az új elitnek: azoknak, akik a modern népek
életében olyasféle szerepre vállalkoznak, mint amilyet egyes régi szer
zetesrendek vittek, kiváltva a foglyokat, védve az özvegyeket és az
árvákat, - ennek az új elitnek. ha a helyzet úgy hozza, akár vértanu
ságot is kell viselnie az igazságért és a testvériségért. De állandó hősies

séget követelni az átlagtól bizonyára képtelenség. Ez az átlag évszáza
dok óta ismera a munkát és a mindennapi bátorságot. Tőle csak azt
kívánjuk, hogy a polgári közösségben, s annak szigorú fegyelmében,
ezt a munkát, ezt a bátorságot az átlag életének jobbá és emberhez
méltóbbá tételére fordítsa, s hogy a közösségi élet ihletője a nagylelkű

ség, légköre pedig a hősies remény légköre legyen.
A halálos harcát vívó emberi szabadság hatalmas erőfeszítésén

múlik, hogy az elkövetkező korszak ne a tömegek, ne az aljas félistenek
előtt vágóhídra hajszolt alaktalan szolgahadek kora legyen, hanem a
nép és az emberiséget felelősen érző ember évadja, - az emberé, aki
ben benne él művelődésünk öröksége, az emberi személyiség méltósá
gának tudata, s a hivatás, hogy emberibb s a testvériség történelmi esz
ményével telített világot építsen. Ehhez pedig az szükséges, hogya tra
gikus életérzés és a nagy emberi vállalkozás szelleme találkozzék s köl
csönösen áthassa egymást; hogy Európa és Amerika együttműködjék a
közös jóakaratban. Nem áltatjuk magunkat azzal, hogya földi paradi
csom rövidesen megvalósul. De a műnek, melyre hivattunk, s amelyen
dolgoznunk kell, annál bátrabban és reménykedőbben, minél többször
árulja el az emberi gyöngeség, - a műnek, ha azt akarjuk, hogy civili
zációnk fennmaradjon, nem lehet más célja, mint a szabad ember világa,
melyet profán lényegében át- meg átjár a valódi és élő kereszténység 
nem lehet más célja, mint egy olyan világ, melyben az evangélium ihle
tése a hősi humanizmus felé vezeti az életet.

(Vége.) Fordította Rónay György

LOBOGJATOK
A pázsit újra henteregni,
az erdő hancurozni vár.
0, nézd, a lomb közt mennyi, mennyi
madár ugrál és hangicsál.

Rigó, vörösbegy, sárga cinke!
Izgékony szárnyak mindenütt.
0, mennyi hang és mennyi szín. Te
daloljál versenyt ővelük.

Kiáltsad: Jöszte, fürge testvéri
Hívd nyughatatlan húgodat,
a szűz szerelmet és nevessél
és kergetőzzetek sokat.

Röpködjetek ti, mint a méhek,
lobogjatok ti, mint a láng,
az ellenállhatatlan élet,
még mindig serdülő anyánk.

Toldalaghy Pál
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