
a középkorban, csak másfajta eszközökkel, arra törekszik, hogy a civilizáció t
erkölcsileg irányítsa és lelkileg inspirálja. Az eszköz, amelyet ezen II téren fel
kíván használni, a XI. Pius pápa által alapított és, életrehívott Actio Catholica.
A katolikus Akció nem politikai, hanem lelki és apostoli sikon működik. Az
által, hogy a kereszténység életadó nedveit átömleszti egyénekbe és közössé
gekbe, belülről, a lelkeken keresztül készíti elő egy megújult politikai és tár
sadalmi élet előfeltételeit: Az Actio Catholica mozgalmainak legjellemzőbb

példája a "Jaunesse Ouvriére Chrétienne" (JOC) , amely Belgiumban és Francia
országban a munkásifjak százezreit gyüjti, össze azzal a céllal, hogy Krisztusban

'és az Evangélium szellemében visszaállítsák a munkásosztály méltóságát. Ezek
a mozgalmak a társadalmi fejlődés merészen új formái felé haladnak és egy új
társadalmi rendet készítenek elő.

Végezetűl legyen szabad még két megjegyzést tennem. Az első az, hogy,
ha a, politikai élet és a helyes politikai ítélőképesség terén valóban olyan nagy
szerepet játszik a helyes ösztön és hajlam, megérthetjük, hogy a demokrácia
szempontjából milyen fontos, hogy az állampolgárok tömegeiben evilági, szo
ciális és politikai téren kifejlődjék a sziv és ész keresztény ösztöne. Itt mutat
kozik meg a Katolikus Akció történelmi szerepének fontossága.

Másodszor: ha igaz, hogya politika lényegében az erkölcstan egyik ága,
ahogyan azt az ősi kínai civilizáció természetes bölcsessége évszázadok óta
vallja, megérthetjük, hogy a legfontosabb probléma, amelyet a keresztény
civilizációnak meg kell oldania (négy évszázad machiavellizmusa után a modern
világ mélyreható forradalma lesz ez l), a keresztény politika megteremtése,
értve ezalatt olyan politikát, amely nemcsak külső, dekorativ módon, hanem a
valóságban is keresztény. Ami az Egyház politikai tanítását illeti, legyen sza
bad két pápa mélyreható szavait idéznem. XI. Pius azt mondotta: "Addig nem
lesz valódi béke, amíg a népek és államok nem tartják szent kötelességüknek
úgy a bel-, mint, külpolitika terén Krisztus tanítását és útmutatását követni".'
A másik idézet XV. Benedektől való: "Az evangéliumi szeretetnek nincs más
törvénye a népek és államok számára, mint az egyes ember szémáre"."

ön öx PELIKÁN

Egy nvolcvanéves öregasszony
hord engem a szíve ..latt.
Minek cipelsz? Megöregedve
ilyen terhet nem hordanak.

Véi:edényeid légiója
elég, ha táplált egykoron.
Mért nem riadsz föl, hogy fel éli ek,
hogy életedet habzsolom?

Én magamat már megútáltam
s most, mint a gYilkos, rettegek,
hogy mikor fogsz majd elítélni,
hogy engem mikor vetsz te meg?

De, úgy látszik, kijózanodni
lázas szíved nem is kíván.
Lobogsz, ragyogsz, tovább etetsz, mert
te vagy az örök pelikán.

Toldalagi Pál
1 «Uhí Arcano> (1922).
2 ,Pacem Dei> (1920).
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