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A keresztény politikáról

Szent Remig püspök a megkeresztelt Klodvig fejedelmet figyelmeztette:
"Imádd, amit eddig fölégettél; égesd meg, amit eddig imádtál." Ez a püspöki
szó kifejezi a nagy változást, amely tisztítótűzként elhamvasztotta a pogány
ideológiát és bevezetett a keresztényeszmevilágba. Valami hasonló változást
éreztünk, mikor a világháború folyamán Amerikából új programot hallottunk.
Erőszak helyett jog, a gyöngék védelme, a külpolitikába az örök erkölcsnek
beleállítása, fegyveres elintézés helyett igazságosztó törvénykezés, bosszúállás
helyett engesztelődés,igazságosság és örök béke; a nemzetek önrendelkezőjoga,
az egyes államok részéről magasabb ideálok elismerése és világszövetség - így
hangzott a sok fülbe újnak hangzó evangélium. Pedig nem volt új. Ismétlése
annak a jó hímek, amelyet a Megváltó prédikált kétezer évvel azelőtt, testamen
tumképpen hagyván azt az ő országának a földön. De sokaknak érdekükben
állott azt mindenképpen újnak föltüntetni, sőt a kereszténységgel szembefordí
taní. Egyenesen a kereszténység, különösen a katolikus egyház csődjéről beszéltek, ame
lyet a világháborúért felelőssé tettek. A kereszténységtől független új erkölcsnek
szükségességét hangoztatták, amely megszabadítja az emberiséget a zsamok
ságtól, a háborútól, a szociális igazságtalanságtól. Magyarországon különösen
nagy erőfeszítést tettek ebben az irányban. Nagyhangú apostolok járták az or
szágot, s hirdették szóban és írásban, hogy világámítás volt az egész múlt,
amelynek atavisztikus elfogultsága nyelvi és határkérdések miatt háborút viselt.
Ezentúl csak gazdasági és társadalmi harc lesz. Ellenségeink nem ott künn van
nak. Itthon kell az ellenséget, a régi világ képviselőit, megtalálni és legyőzni.

Az izgatás meghozta az októberi forradalmat, a hadsereg összeomlását, a
király visszavonulását, a borzasztó fegyverszünetet, a proletárdiktatúrát belső és
külső harcaival, a román megszállást és a rettenetes békefeltételeket.

Osszeszorul a szívünk, mikor a Szent István Társulat mai közgyűlésén

hazánk másfél évi múltjára tekintünk vissza. 1919-ben nem is tarthattunk
közgyűlést.

Azóta sokat szenvedtünk, vesztettünk, csalódtunk és okultunk. Társula
tunk minden tisztességes hazai intézményünk szomorú sorsában osztozott.
Hálás elismeréssel adózunk mindazoknak a tisztviselőknek és munkásoknak,
akik a legiszonyúbb zsarnokság idején is hűen kitartottak mellettünkés mentet
ték azt, amit lehetett. De nem titkolhatjuk el azt a megbotránkozást, amely méltán
keserített egyeseknek áruló viselkedése miatt a mi táborunkban. Olyanok is meg
tántorodtak, akik velünk egy tálból ettek, velünk egyazon eszméket szolgáltak. Tá
vol áll tőlünk a bosszúállás, de legelemibb önvédelmi jogunkkal élni fogunk.
Gyöngyeinket nem dobhatjuk oda a sertéseknek. Szellemi arzenáljainkban szi
gorítani kell a disciplina arcanit, a gondos és körültekintő személyválogatást.

A mai közgyűlésenkedves kötelességet teljesítünk, mikor forró köszönetet
mondunk azoknak az elszánt bátor embereknek, akik a zsarnokságot meg
törték és az országban a keresztény nemzeti gondolatnak utat nyitottak. Nekik
köszöni a Társulat is, hogy újra működhetik s hogya jövóven eddig soha nem
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látott sikerek csillagai ragyognak. A magyar nemzet visszatért atyjához: a ke
reszténységhez. Ezt a bűnbánó fiút meg kell vigasztalni és erősíteni. Be kell
neki bizonyítani, hogya keresztény és nemzeti irány, az az egyedül helyes
reálpolitikai út. Kár volna komolyan venni az okosság és tapasztaltság nevével
dicsekvő figyelmeztetéseket, hogya keresztény és nemzeti[dllángolás csak pillanatnyi
reakció lehet, idővel ismét vissza kell zökkenni a régi színtelen szellemhez, ha boldo
gulni akarunk gazdaságilag, bel- és külpolitikailag.

A kereszténység kárhoztatja legjobban azt, hogya politikát elválasztották a
moráltól s az államban tisztán öncélú biológiai szervezetet láttak, amely kizárólag
nyers erővel érvényesül más államokkal szemben. Felesleges volna bizo
nyítani, hogy ez a szörnyű teória a keresztényeszmekörtől független emberi
bölcsesség műve, de az is tény, hogy kereszténység nélkül a puszta emberi elme
mindig erre az elméletre fog visszatérni, bármennyire tagadja is azt a külsö de
kórum kedvéért. Alkalmunk volt ezt tapasztalni a békekonferencia eddigi
működéséből.Bőven megtapasztaltuk a mi álpaciftsta és kommunista apostolainkon
is, akik a kereszténységet állították oda bűnbakul vakmerő gonoszsággal.

Magyarország ellen a nemzetiségi politikája miatt emeltek a külföld előtt

legtöbb panaszt. Bármennyire is igazságtalanok voltak a vádak, mégis nagy hatást
gyakoroltak. Ha bizalmat akarunk kelteni a külföldben és különösen a Ma
gyarország elszakítandó területein lakó más nyelvű nemzeteknél, nem tehe
tünk okosabbat, mint őszinte keresztény politikát folytatni, amely teljes mérték
ben garantálja a kisebbségi jogokat és ellenállhatatlan vonzóerőt gyakorol az
igazság iránt fogékony lelkekre. Igaz, vannak külföldön pártok és töredékek,
amelyek nálunk a keresztény irányzatot nem szívesen látják. De ez ne tévesszen
meg minket, mert először is pártokról van szó, nem nemzetekről, másodszor,
mert ezek a pártok nem akarják Magyarország javát.

Amint a külpolitikában csak hasznunkra lehet a keresztény erkölcs köve
tése: úgy a belpolitikában is ez a boldogulás legnagyobb biztosítéka.

Hiábavaló a világháborúban megkínzott nemzetek sóvárgása a demokrácia
és a szociális igazság után, ha azokat az állami szervezet külsőformáinak kicse
rélésével akarják elérni, mert a forma változása nem változtatja meg a szel
lemet, amelyre csak a kereszténység tud eredményesen hatni. A demokrácia
az egyéni és tömegszenvedélyek megfékezése nélkül a legiszonyúbb zsarnokság, kor
rupció és zürzaoar. A szocializmus keresztény szellem nélkül tarhetetlenebb osztály
uralom, mint a liberális gazdasági rendszer. Mi láttuk azok demokráciáját és
szocializmusát, akik a kereszténység csődjéről beszéltek, s kínzókamrákkal,
akasztófákkal boldogították a keresztény ideológiától felszabadított embereket. Mi tel
jesen kigyógyultunk a jelszavakból és beteges teóriákból, amelyek nem isme
rik az ember természetét és történetét. Mi tudjuk, hogy nem vagyunk a föld
ből növő és a földre néző állatok, akiknek életét és történetét kizárólag az
étel és a gazdasági miliő határozza meg, hanem az Istentől halhatatlan lélek
kel megáldott, az égbe néző emberek, akiknek életútját örök igazságok és erköl
csi törvények szegélyezik, amelyek ellen nem lehet büntetlenül vétkezni.

Sohasem volt hálásabb a munkatér. Emeljétek [dlfejeteket, katolikus írók, szó
nokok és müoészek, a vetés megérett az aratásra. Ne legyen kevesebb a munkás,
mint amennyi az aratás. Hirdessétek a teljes, a hamisítatlan evangéliumot.
Semmit ne alkudjatok.
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