
ségeket. mert ez az elv a világ termtőjétől származik s erősebb a világ
nál: a felebaráti szeretet, melynek törvényét az evangélium hirdette meg
a hatalmasok botránkozására, s mely a keresztény fölfogás szerint magá
nak Istennek a szeretete, szetáradva az emberi szívekben. A profán
tudat világosan látja már, hogy az evilági, s mind társadalmi, mind poli
tikai rendben, a szociális közösség alkotó tényezője, köteléke s lelke
nemcsak az a polgárok közötti megbecsülő barátság, melyről az antik
filozófusok beszélnek - aminek egyébként .szintén az igazságosság uralma
a föltétele -, mert maga a polgártársi barátság sem érvényesülhet a
társadalmi közösségben, ha nem járja át egy erősebb és egyetemesebb
érzés: a felebaráti szeretet; s ha testvériséggé nemesedve nem árad túl
az egyes társadalmi közösségeken, az egész emberiségre. Az emberi szív,
ha egyszer megérintette ez a megrázó reménység, örök izgalomban ég
utána. Ha pedig ez az érzés elmulasztja fölismerni emberfölötti forrásait
és igényeit, könnyen eltorzulhat s könnyen válhat a "testvériség vagy
halál" erőszakosságává. De végzetes lenne ránk nézve, ha megvetnők.

s ha sikerülne megszabadítanunk az emberiséget a testvériség remé
nyétől. Hiszen legfőbb ösztönzőnk és hevítönk. ha elveszítenők, csak
még vadabbá lennénk, mint annakelőtte voltunk. Szent reménység ez,
emberi természetünk legmélyebb vágyaiból fakad s legelemibb meg
nyilatkozása; ez öleli testvéri közösségbe lelkünket minden elnyomottal
és üldözöttel s fájdalom és nyugtalanság jegyében; ez sarkal hősiességre;

isteni erő ez, mely átalakítja történelmünket. Ha nem züllik barbárrá, a
profán tudat nyeresége a hit az emberi testvériségben; annak a köteles
ségnek a tudata, hogy együtt érezzünk a gyöngékben és szenvedőkben

sajgó emberrel; s az a meggyőződés, hogy az igazi politikai tevékeny
ség elsősorban a közös élet jobbá és testvéribbé tétele,s törekvés arra,
hogy törvények, szokások és intézmények épületét e közös életben való
ban testvéri hajlékká tegyük.

Fordította Rónay György

I{ÖNYÖRGÉS BŰNEIN-K MIATT
Ne vess ránk 'bűneinkért,

Sivár, rossz ügyeinkért,
Légy eltekintő, szelíd, áldott
Tőrbe vitt szemeinkért.

Nézd, a szívünk mint reszket,
Érzi szegény, mit vesztett,
Gondos jóvoltod pitvarából
Jaj, hogyha elmenesztedi

Oh, szívta a bősz vétket,
Pokol hányt dtt víg étket,
Rejtett lelkünk belső hangjaitól
Csak Te adsz menedéket.

Hív az élet és rángat,
Forr íz, in nyög, kívángat,
Száz virító szörny-szépség megkísérti
Telhetlen testi szánkat.
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Honnan ez a szomjúság,
S melynek adjuk vad jussát?
Ha lelked követnéd vagy a világot,
Egykép kín, szomorúság,

Kí az.. kí egyenlít.ne,
Fogna víg, teljes egybe?
Mint hasított húsba beömlő forró,
Onvád önt, dúlva, sütve.

Oh, ha volt magam hagynám,
Megváltódásom napján,
Mélybe bukva, lelkemnek hangjai közt,
Csak szent dalát írhatnáml

Már napom rötül, feslett,
Már züllt levelem reszket,
Oh, hol van, vert lélek, a büszke nagy cél,
Mért Küldőd eresztettr

A világ mint láz, villan,
Szíved fogy száz futamban,
Mint eltikkadt tűz-száj, sír belső ajkad
Magadért kelt bús szomjban.

Futásom, őrjöngésem,

Vak telhetetlenségem
Oldd fel, nagy Kéz, add végre magamba hullt
Teli, boldog mentségem.

Oh, reszket, majd kicsordul,
Lelkem magától elful,
Ozönbe kívánkozó sok szavadtól
Velőrn, Isten, felfordul.

Csak fogd meg szörnyű kedvem,
Magamhoz kerekednem,
Nem volt még ily elszánt hű harsogó kürt,
Uram, a Te kezedben.

Keze, feje lehajtva 
Hídd el, derék, jó fajta,
És mint vad orzók, megtépő rossz, orv lázak
Taposnak dúlva rajta!

Fodor József


