
dékot támasztott közöttük. amelybe végül egymást fogják taszítaní. Es
beteljesedett.

.Hogy a magyar demokrácia világában az "eszmei- és nyelvzavar"
meg az üres jelszópolitika tragikus elharapódzását elkerüljük, a konstruk
tív "aggódás mementóját" hallatjuk ma közéletünk jószándékú "írástudói"
felé: hisszük, hogy ilyenek mindkét oldalon bőven akadnak. Előttünk a
világhorizont felé mutattunk, hogy irányt ne tévesszünk, hanem a fejlő

dés szeJébe fogjuk be nemzetünk megtépett vítorláít, Az Egyház feladata
ugyan elsősorban az Isten Országának terjesztése a földön, de a földí
jólét előmozditása is kötelességszerűen beletartozik e munkájába. is Igy
azoknak a "hipnotikus akadályoknak" eszmei lebontására is küldetést
érez, amelyeket nálunk a hamis jelszavasdi támasztott a multban, de tá
maszthat a jelenben és jövőben is, bizonyára nem egyikünk vagy mási
kunk kizárólagos, hanem mindnyájunk kölcsönös hibájából. Ezt a kül
detéstudatot szeretnék felébreszteniaz eddig leírt szerény sorok maguk
ban, a szocíalízmus felé pedig - hazai vonalon - azt dokumentálni,
hogy az Egyház kész és örömest hajlandó etizálni és a szocializmus
egészséges erőivel együtt vállvetve megmenteni a magyar demokráciát.
Érezzük át világnézeti különbségeink ellenére és szívleljük meg a nagy
holland szociológusnak, Angelinus-nak. a szavait: "Ha az, amit mind
nyájan akarunk, ugyanaz, akkor nem számít, hogy az okok és indokok,
amiért ugyanarra törekszünk, különbözők is. "Salus animarum ac rei
publicae lex suprema esto!

18 V. ö. XII. Pius pápa 1942 karácsonyi üzenetét a Zum Neubau der Gesellschait c. svájci
gyülternényes kiadásban. 159. I. Luzern, 1945.

EZ A MI ÉLETÜNK

Ez a mi életünk: az évek

elszállnak, mint a madarak.

Van, aki sír és visszaréved.

Más holtig zord és vad marad.

A rácsot tépi és a zárka

falának fejjel megy neki.

Nem ír és olvas - és az ágyba

halott szerelmét fekteti.

En megtanultam félni. Engem

sok minden aggaszt és .gyötör.

Megbújnék ifjú, szép szívekben

s Iesném, napjuk hogy tündököl.

Derűt szeretnék és nyugalmat.

Erőt kívánnék és hitet.

Szeretném azt, hogy. meg se haljak.

Élni szeretnék!... Értitek,

egymásutáni nemzedékek,

hatalmas és szilárd hadak?

Mögöttetek az ezredévek

mohos sziklái hámlanak.

Toldalaghy Pál
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