
forradalom elveit, a francia forradalomét, a 48-asét, az 1919-ét. S ezt öntuda
tunkra kell hoznunk. Szabadság, egyenlőség, testvériség, nem az evangélium
elvei-e? A több gazdasági egyenlőség, a kamat-tilalom nem keresztény elvek-e?
Nem szabad tehát "sub specie aeternitatis" úgy nézni a világot, hogy azt meg
merevítve lássuk I Ez nem isteni gondolat! Harc, ujság, alakulás, fejlődés az
Isten gondolata, s ez valósul a korszerű, a népszerű, a szükségszerű általános
követelményekben - természetesen megrostálva mindezt. De ne mondjuk,
hogy az Isten ezt vagy azt kívánja, amivel aztán megkötjük a világot. Lehet
a katolicizmust úgy beállítani, hogy szembeálljon mínden újítással - az örökké
valót a világforgással, a testet a lélekkel, az alázatot a bátorsággal, az aszké
zist a természettel; lehet, de ez baklövés. Van az emberiségben pogányság'
mindíg elég, de van benne jó; az egyiket úgy kell üldözni, hogy a másiknak
révén, melyet megragadunk, fölemeljük s átemeljük a pogányt a keresztény
ségbe."

(Katolikus nagygyűlési beszéd. 1926.):

..Ne féljünk a radikalizmus vádjától. Aki ezzel vádol, annak mi azt felel
jük, hogy voltaképen csak azt akarjuk, amit XIII. Leó pápa akart.

XIII. Leóval hirdetjük, hogy a proletariatusnak joga van emberhez méltó
életre, joga az otthonra, a család fönntartására, a munkának a termelés gyü
mölcseiben való igazságos részesedésre.

Valljuk, hogy ezt nem lehet megtenni a mai rendszer gyökeres megvál
toztatása nélkül, s hogy ahol milliókat kell jobb helyzetbe juttatni, ott azok
nak, kík birtokolnak, áldozatot kell hozni.

Valljuk a magántulajdon szentségét, de nem minden magántulajdonéti
nem valljuk a plutokrácia rettenetes uzsoráinak, nem a közjóval ellenkező ter
jeszkedésnek jogait. A magántulajdon a kapitalizmusban oly méreteket ölt,
hogy arányai elfojtják az életet s kevés kézben halmozzák föl a világ gazdag
ságát. Erre níncs jog, s erre nincs szentség; erre nem terjeszkedík ki a tulaj
don szentsége sem. Nem az elv áttöréséről van itt szó, hanem a mértékről,

melyben az elv valósuljon, hogy milliók exisztenciáját, a még nagyobb elvet,
az emberi életet lehetetlenné ne tegye."

FEHÉR

Láttad az éjszaka álmod szállni magasba', fehéren 
felhő volt? hattyú? - lobogott odafönn eszelősen

s éneke - mert szállt egyre a dal - csupa nap, csupa rezgés,
sűrű sugár és fény. " mi dalolt akkor?.. te füledben
hoztad el emlékét - de a dallam? - nincs. - Ha keresnéd.
csak színek jutnának eszedbe: fehér, merev izzás
s vásznak, a hajnali égbolt vásznai, s törpe vitorlák
s újra fehér, vakító, vakítóbb a fehérfogú tajték
pezsgő élénél ... s - ki ne mondd a nevét - de ha tudnád,
akkor sem mondhatnád el, míg újra fölébredsz ...
- Tán az az álom lesz még egyszer ilyen - de a titkot
már soha meg nem tudják: fönnakad, ottvesz az elnyílt
szempár megdermedt sarkában az álom, a dallam
s szörnyű fehér hattyúk úsznak büszkén a pupillán
s fönn, fönn a magasba szökő felhők dala csap föl.

Vidor Miklós
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