
U dvarhelyi Béla

A SZOCIALIZMUS IDEOLÓGIAI
FEJLŐDÉSE ÉS AZ EGYHÁZ

Magyar közgondolkozásunk sajátságos terheltsége szinte egy fél
század óta az irreális álmodozás és a jelszó-politika. Jelszó volt például
a közelmultban. "ugyan mi jó jöhet a szocializmusból?" Betörők, fező

rök, síbolók épúgy "átkos" szocialisták voltak az uralkodó terminoló
gia szerínt, mint az éhbérért dolgozók "vakmerő követeléseit" is "kár
hozatos szocialista magatartás"-nak minősítették. Ellenkezőleg most,
demokratikus átalakulásunk erőfeszítéseinek idején a radikális megoldá
sok képviselőinek táborából nem egyszer hallatszanak jelszavak a ke
reszténység csődjéről és az Egyház antiszociális beállítottságáról, a pap
ság s kivált a hitoktatók "hazaáruló" gesztióiról stb. Legújabban pedig
a "lelkiismereti szabadság" sanda megrablójának szerétnék az Egyházat
odaállítani a tömegek elé. Tekintve, hogy az ellentétes meggyőződések

feszültsége ma mindenfelé csökkenőben van, úgy véljük, mi magyarok
is tehetnénk valamit hazai viszonylatban népi tömegeink érdekében az
eszmei ellentétek feloldására. Ennek okából (mi) igyekszünk túlnézni
szűk határainkon és a tágas világhorizontra tekintünk,

Mindenekelőtt megállapítjuk, hogy az Egyház kétezeréves műkö

dése lényegi rendeltetéséből folyólag egyetlenegy elszánt folyamatos
protestáció az emberi szolgaság minden megnyilvánulási formájával és
a személyes szabadság mindennemű megnyirbálásával szemben. Rokon
szenvvel és őszinte érdeklődéssel fordul azért minden olyan mozgalom
vagy próbálkozás felé, amely az emberi méltóság eszményének megvé
dését szolgálja, akár metafizikai, akár ökonómiai vonalon. Az ernber
főldi boldogulásának előmozdítása pl. mindig dícséretes törekvése volt
a szocialista mozgalmaknak. Az eszközöknek a megválasztásában azon
ban - valljuk meg őszintén -, hosszú időn keresztül nem voltak sze
rencsések. mert a "Homo religiosus"-t nem tömegtípusnak, hanem el
szórt kivételnek tartották: nem számoltak eléggé a vallással, mint tömeg
formáló erővel. Éppen ez okból anyagelvű doktrináik a széles népréte
gekben nem találtak a kívánt vagy remélt visszhangra, miért is a szo
cializmus a multban társadalomformáló döntő politikai erőtényezővé 
a Szovjetúniótól eltekintve - sehol se lehetett. Az utóbbi évtizedek
azonban mintha egészen friss, eleven vonásokkal szépítették volna a
szocializmus eszmei arculatát. Kiváló korifeusaik egymásután hagyják
ott mintegy fél évszázadon át makacsul tartott materialista-kollektivista
hadállásaikat és határozott léptekkel haladnak a transzcendentális
értékek megbecsülése felé.'

Az eszmei tisztulás folyamata még az első világháború idején
megkezdődött a szocializmusban. TROELSTRA holland szocialista vezér
már 1915-ben leplezetlen nyiltsággal megállapítja, hogy a történelmí
materializmus az ember vallási igényeit nem képes kielégíteni, s hogy
a lélek vonakodik, hogy épúgy csak anyag legyen, mínt pl. a sár.
Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy csupán politikai taktika vagy

l V. ö. A. Daempf bécsi professzornak a .\Viener Zeitschrift für Philosophie, Psychologie,
Piidagogik. 1947. évi márciusi számában közölt részletes megállapításait és adatait.
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olcsó opportunizmus késztette elvi engedményekre a szocializmust,
hogya "vallási előítéletek" bűvkörében élő tömegek felé gátlásszerűen

ható aggodalmakat eloszlasson. Nem! Oszinte igazságkeresés volt ez,
igaz, egyben sok valóságérzékkel. Nem pálfordulásnak kell mondanunk
a szocialízmusnak eme világos etizálódását, hanem természetes tisztu
lásnak és fejlődésnek.

Hiszen éppen a természettudományoknak a XIX. század óta be
következett hatalmas fellendülése gyengítette meg a materializmus
elméleti pozícióit és űltette vissza a "szellemi valóságot" méltó he
lyére az emberi gondolkozás világában. Nem meglepő tehát, ha a belső

megtisztulás a szocializmus társadalomszemléletében is fokozódó erö
vel jelentkezik. Henriette HOLST holland szocialista költő és szocioló
gus a 30-as évek táján bevallja: "Ma már világosan látjuk, hogy nin
csenek tisztán ökonómíkus jelenségek és hogy a gazdálkodás és a gaz
daság jelensége a társadalmi kultúra összeségének csupán alkotó
része."

És ha valakinek még komoly kételye lett volna arra nézve, hogy
a szocializmus egyes szűkkeblű dogmáinak komolyan hátat fordítani
törekszik, az megnyugvássalolvashatta a demokrácia eszméiért foly
tatott világkűzdelem győzedelmes befejezésének előestéjén Geer
RUYGERS szocíalísta közíró szinte prófétai fejtegetéseit: "Új kezdet
küszöbén állunk. Nem akarjuk a kereszténységet és a marxízmust egy
mással kiengesztelni, mert a marxizmus mint világnézet, már a múlté.
Felismertük, hogy éppen azért lehet sok ember jó szocialista, mert jó
keresztény akar lenni. Ez lehetövé válik akkor, ha a szocializmus cél
jai megvalósításában a keresztényerkölcsi elveket tiszteletben tartja,
másrészről a kereszténység a szocializmusban felismeri azt a nagy
horderejű mozgalmat, amely az emberi személyiség, a közösség és
igazságosság eszméinek érvényesülését gazdasági és politikai fegyve
rekkel mielőbb ki akarja harcolni.3

Tehát mégis harcolni? Igen, de nem az "osztályharc" kétélű fegy
verével. Angliában, Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában
egyaránt arra a döntő tapasztalatra jutnak a szocialista vezetők, hogy
a dolgozó rétegek sorsa elválaszthatatlan az egész nemzeti közösség
sorsától. Ennélfogva programjukban az "osztálypárt" gondolata az óva
tos, de biztos visszavonulás áldozata lett: a szocializmus kilép az osz
tálygondolat szűk medréből sa dolgozó nemzeti közösségek pártja kí
ván lenni. Nagyobb megértést mutat mindenűtt a nemzeti hagyomá
nyokkal szemben, s így egészséges gátat vet a szélsőséges sovén esz
mék terjedésének. A szocializmus belső megtisztulásának ez a máso
dik jelentős etappja."

A jelzett kettős irányú ideológiai etizálódás azonban napjaink
ban is tovább folyik azokban az országokban, ahol a szocializmus ve
zetői történelemismerők és reálpolitikusok. A legyőzött államokban az
addig elnyomott munkáspártok előbb míntha "enfant terrible"-esdit ját
szottak volna az Egyházzal szemben, de hamarosan tért nyert körük
ben is a reálisabb felismerés. Saragat olasz baloldali politikus magát
"modern szocialistának" nevezi, aki a vallás kérdését már "más szem
mel" nézni, mínt ezt az ortodox marxizmus eszmei talapzatán álló
szocializmus 50 évvel ezelőtt tette. .Korunk köztudatában a vallás az

• V. ö. H. Brunner: Soztalísmus auf neuen Wegen, «Die Furches Nr. 44, 1946.
• V. ö. Geert Ruygers: Socialisme vroeger en nu, 1944,
• V. ö. Philips Morgan, az angol Labour Party fötitkárának nyilatkozatát a svájci .Die

Natlom c. hetilap 1947. febr. eleji számában, valamint Jean Guenhenno francia szocialista poli
tikus fejtegetéseit az 1946-os genfi szocialista konferencia beszámoló jelentésében: •..• je suis
contre I'esprít de la propaganda qui a entré au Ueu de I'esprít de la vérité•.
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emberi élet alakító erői között egyik legerősebb tényezőnek bizonyult,
amellyel az államférfiaknak számolniok kell... Semmi kétség, a vallás
reális életjelenség, amely elidegeníthetetlen lelkiismereti jogként tisz
teletben tartandó.5 Ugyanez a reális feismerés késztette az olasz kom
munista párt vezérét, Togliatti-t arra, hogy 1947 március 25-én pártja
nevében megszavazza a Lateráni Egyezménynek az olasz köztársasági
alkotmányban való becíkkelyezését."

Kelet radikálisabb szocializmusa ugyancsak érdeklődéssel fordul
éppen napjainkban a vallás kérdései felé és komoly jelei mutatkoznak
ama reménynek, hogy a keresztény egyházfelekezetek az állam tevő

leges támogatását is elnyerik. Legújabb vatikáni jelentés szerint Rómá
ban a J,wmmunista-szocialista kormány új kultusztörvényt fogadtatott
el a törvényhozással, amely a görögkeleti ortodox, a latin, görög és
örmény szertartású, római katolikus és protestáns vallásfelekezeteket
jogi személyiséggel felruházott nyilvánjogi testületeknek tekinti: kultusz
szabadsággal, autonóm iskoláztatási joggal rendelkeznek tehát az egyhá
zak, sőt a papság a köztisztviselőkkel az illetmények szempontjából
egyenlő elbánásban részesül.

A Szovjetúnió kommunisztikus rendszere is a teljes vallásszabad
ság álláspontját vallja ma már, sőt a právószláv egyházzal szemben
mi.ndinkább támogató készséget mutat.?

Tagadhatatlan tehát, hogy a két világháború között eltelt három
decennium korunk egyik legnagyobb jelentőségü eszmei áramlatának
szembetünő ideológiai változását hozta magával,. t. i. a szocíalízmus
lassú. de tartós spiritualizálódását, éspedig világviszonylatban, ha ez a
belső tisztulás nem is mutatkozik még, meg teljes erővel néhány ország
belső politikai szerkezetében, A tisztulás hajnala azonban már meg
pirkadt és fényével hamar be fogja ragyogni az egész világot, így érzik
ezt ma már a ITilággazdaság legkiválóbb szakértői is. J. Schumpeter
színte prófétizál, amikor állítja, hogy az egyetemes szocializmus tovább
fejlődésében teljesen ki fog lépni mind társadalmi, mind gazdaságpoli
tikáját tekintve, a szűk marxi ideológia kereteiből.8 A francia Le
Cotbusiet civilizációnk átnemesülését várja ettől az átalakulástól,
mondván: a tegnap és a szürkülő ma a "civilisation du travail" (a
munka civilizációja) kora volt, a holnap már a "civilisation de I'esprit"
(a szellem civilizációja) világa lesz.

Ma is bizonyos azonban az, hogyaközelmult erősen szekularizáló
dott közgondolkodási formáinak helyébe a "szellemi és lelki valóságok"
felé nagy megértést mutató, igazságratörőbb szemlélet lépett a keresz
ténységgel eddig szemben állott eszmeáramlatok és "írástudók" egész
vonalán. Plasztikus őszinteséggel mutat erre rá egy osztrák szocialista
közíró: "Ma ismét itt van az ideje, hogy a vallás és hit kérdéseiről

logikai és térbeli megszorítás nélkül beszéljünk, mert egyre tért nyer
az a felismerés, hogy a vallásos gondolkodás reális életkérdések meg
oldását jelentheti. Nem kicsinyes poziciókért harcolunk, hanem az egy
és oszthatatlan igazságért küzdünk mí is".'

A korunkat mozgató szellemi áramlatok jelzett eszmei tisztulása

• V. ö. Saragat-nak a római Ari katolikus hirügynökség számárá 1947 jan. 31-én adott
hivatalos nyilatkozatát a hírügynökségí jelentésben. . ..

• V. ö. a New-York HeraId Tríbune (Europen edition) 1947 március 26. számában: .Red
in Rom favor catholic state religion c. cikkben Togltattl szavalt: .Tbe communists felt that they
would lose fare more than they would gaín by bucking Italian Catholicism ln the matter••

, V. ö. a Russie et Chrétienté c. francia folyóirat 1946 nov.-dec. számának adatait.
• V. ö. Joseph Schumpeter: Capi/alism, Socialism and Demokracy, 1944.
• V. ö. Albert Auer: Theologisches Denken als Zeichen .der Zei/ c. cikkét az osztrák szo

cialista Strom c. folyóirat 1947 januári számában.
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természetesen az Egyház szempontjából is új helyzetet teremthet a. szo
cíalízmus felé, sőt már teremtett is annyiban, amennyiben szerte a vilá
gon - igen csekély kivétellel - az Egyház és a szocíaíízmus nem mint
"tűz és viz" állnak egymással szemben az emberi lét legfontosabb kér
déseiben, hanem megoldást kereső érdeklődés pillantásával tekintenek
egymásra. Ezen túlmenőleg kézzelfogható eredményeket csak akkor re
mélhetünk, ha megtanuljuk egymást honi viszonylatban is értékelni és
ha gyakorlati együttműködésre őszintén törekszünk.

Az Egyház tanítása örök és időszerű és nincs benne ideológiai
változás: ma is ugyanazt a szellemi és erkölcsi őserőt jelenti az em
beriség számára, mint amellyel két évezreddel ezelőtt megújította él

világot. Józan tárgyilagossággal állapítja meg róla a jónevü angol tör
ténész és kultúrszociológus: "A kereszténység 1944-ben sokkal hatal
masabb szellemi tényezőnek bizonyult, mint 1914-ben, az első világ
háború idején. Ennek egyik fő oka, hogy a Világegyház minden ember
nek a lélek felsőbbrendűségén alapuló egyenlőségét és az emberi sze
mélyiség feltétlen tiszteletet hirdeti ma is, mint kétezer évvel ezelőtt:

a nincstelenek és az élet proletárjai nem kisebb mértékben áramlanak
kapuja felé, mint a nyilt üldözések idején.l"

Ez az örökké időszerű és apadhatatlan őserő azért van benne ma
is, mert Isteni Alapítója helyezte belé. Az erről való meggyőződés ma
már megingathatatlan a kultúremberiség túlnyomóan nagy részében,
Magyarországon is. Bár az Egyház tudja és csalhatatlanul érzi ezt (vajha
mások is éreznék!), mégsem gondolkodik és cselekszik egy vallási szim
pátiával övezett hatalmas párt dimenzióiban és öntudatával, hanem
mint a kinyilatkoztatás igazságában gyökerező erkölcsi nagy hatalom
csupán arra tart igényt, hogy a tömegek és a társadalom szellemi és
erkölcsi vezetésében mindenütt elüljárjon, nem egyszer a földi boldo
gulás föltétlen hasznára is, de sohasem annak ártalmára. Ezt különben
a múltra nézve materialista szellemű "irástudók" is elismerték,II s nincs
elfogadható okuk arra, hogy ezt a jelenre v~gy a jövőre nézve vítassák,
két évezred tanulsága inti őket -erre.

Az Egyháznak azonban másrészről megvan ahhoz az erkölcsi
finomsága, hogy irígység nélkül örüljön minden építő gondolatnak, jó
szándéknak és igazságos rendet célzó törekvésnek, még ha a határain
és működése körén kivül is esik az.12 Éppen ezért őszinte örömére szol
gál a szocializmus ideológiájának etizálódásával kapcsolatosan az a
körülmény, hogy egyre több igazság-aranyszemecskét lát az ember földi
boldogulását biztositani kívánó eme hatalmas koráramiat folyam
medrében.

Mindenekelőtt belátja az Egyház, hogy a személyiség nem lég
üres térben lebegő lelki-szellemi valami, hanem olyan valóság, amely
az emberi élet minden oldaláról, igy a gazdasági élet és a munka olda
láról is súlyos sérelmet szenvedhet. Ezért az Egyház az általa kivánt
lelkiismereti szabadságnak a megvalósitásához is elengedhetetlenül
szükségesnek tartja egy igazságos társadalmi és gazdasági rendnek a
megteremtését, amire a szocialízmus par excellence törekszík.P Ennek
az új gazdasági rendnek kialakítására közös szempontot nyujt az a tény,
hogy a keresztény szociális ethos mint eszmei egész, éles ellentétben áll
a liberális kapitalizmus rendszerével, amely a társadalmilag erősebb (a

10 v. ö. N. S. Latourette: History of the Expansion of Christendom, 7 v. London, 1944.
11 V. ö. Hegedüs Géza: Szent István, az Országépftó, Budapest, 1946. 14. 1., a Szabad Föld

könyvtár 1. füzete.
II V. ö. Jacques Maritain: Religion et culture.•
II V. ö. Westphalen: Gesprűch« um den Sozialismus. (.Dle Furche- 1946, Nr. 48.)
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tőke) korlátlan szabadságát és igy szükségképen a gazdaságilag gyen
gébb (a munkás) elnyomását és kizsákmányolását eredményezi a gyakor
Iatban.P Éppen ezért a magántulajdon centrális problémájának meg
nyugtató megoldására kell törekedni mindkét oldalon mindenekelőtt, s
már ma sem tulzó az az állítás, hogy erre vonatkozólag az ellentétes né
zetek merev választófala leomlóban van. Hiszen sem a marxizmus. amely
az összes termelőeszközöknek a magántulajdonból való teljes kivonását
követelte, sem pedig a "korlátlan és csorbítatlan" tulajdonjog gyakorlá
sát valló liberális kapitalizmus nem tudta elveit átmenteni a háborúk
utáni gazdaságpolitika irányító eszméi közé, amelyek közül éppen a
tisztuló szocializmusnak a keresztény "justitia dístríbutíva" erkőlcsi el
vével jól összeférő ama törekvése húzandó alá teljes tisztelettel, hogy
a legfontosabb termelési ágak produktumai fölött való rendelkezési jog
a közösség ellenőrzése alá kerüljön, mivel e produkciós ágakban a tőke

szabad tevékenysége egybevágó tapasztalat szerint a közérdeknek igen
sokszor súlyos kárára van. Ezért az Egyház is vallja, hogy az emberi és
társadalmi élet jelenségeit reális valóságukban (tehát az egyedek na
gyobb többségének (dolgozók) jogos érdekeit csorbító gazdasági veszé
lyeztetettség kártényezőivel szoros összefüggésben) kell szemlélní, s e
vonatkozásban a szocializmusnak az egész közösségi élet (de nemcsupán
egy társadalmi osztály) általános érdekeit szolgáló gazdaságpolitikai
intézkedéseit (egyes ágak államosítása, szövetkezetek-rstb.) megértéssel
fogadja.

Az Egyház és a szocializmus szociálpolitikai és etikai beállítottsá
gának eme belső eszmei közelsége adja meg éppen a közéleti együttmű

ködésnek azt az időszerű lehetőségét, amelyet sem az Egyház, sem a
szocializmus nem utasíthat el magától napjainkban az utókorral szemben
való súlyos történelmi felelősség nélkül. Ezt nemcsak a lelkiismereti
felelősség tudatában levő igazlelkű "írástudók" érzik át mélyen mindkét
oldalon, hanem elodázhatatlan igényt támasztanak erre az együttműkö

désre azok a dolgozó tömegek, amelyek hitüktől és keresztényerkölcsüktől

elszakadni semmikép nem kívánnak, de nemosak "igéből", hanem "ke
nyérből" is élni szeretnének. Irreálissá válnék az Egyház pasztorációja
éppúgy, mint ahogyelszakadnának a valóságtól a szocializmus eszme
körének politikusai és zsurnalísztáí, ha a két világháborúban oly sok
megpróbáltatással sujtott, most pedig lelki megújulásra szomjazó és élet
örömökre vágyó XX. század közepebeli dolgozórétegek eme kettős igé
nyével nem számolnának. Engedjük tehát e tekintetben is közéletünkben
a valóság szellemének és ne a propaganda szellemének szelét fújni, 
amint ezt Guenhenno jeles francia kommunista politikus tanácsolja. Igy
leszünk csak igazán "voiksverbunden" írástudói népünknek mindkét
részen. Élményszerűen megerősödött e sorok írója ezen igazságokról leg
utóbb is, amikor nemrégiben a viharsarok egyik nagyobb helyén a MKP
meghívására a Szabad Föld Téli Esték előadássorozatábanszocialista dol
gozók előtt beszélt: a kezdeti bizalmatlan tartózkodást az előadás végén
viharos tetszésnyilvánítás váltotta fel, amikor az előadó befejezésül azt
mondotta, hogy "az Egyház együtt tud és akar haladni a szocializmussal
annak a programnak a megvalósítására, hogy munkát, kenyéret, vallás
erkölcsöt és kultúrát a magyar népnek, - ha ezt őszintén ők is akar
ják,"15 Igen, Isten igéje és a kenyér elválaszthatatlan eszmények és reá
lis célok ma is az élni akaró tömegeink számára!

Mi következik mindebből a praktikus magatartás számára? Minde-

1& V. ö. Dobretsberqer professzornak Kalholische So%!alpolitik am Scheidenwege c. legfrissebb
Idevágó nagyobb tanulmányát. Graz, 1947.

ta V. ö. a szocíalísta S%arlJasi Ujság c. hetilap 1947 március 21. számát.
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nekelőtt az, hogy mindkét részről maradéktalanul fel kell számolni belső

gondolkozásunkban és külső tevékenységünkben egyaránt a szűkkeblű

elfogultság szellemét. Igy az Egyház sokszor nem is felelősen irányadó,
de azért befolyásos tényezőinek idejétmúlt splendid isolation - állás
pontját a kétségtelenül tisztuló szocializmussal szemben. Az igazság 
cuius legatione omnes nos fungimun - egy ugyanaz és abszolút minden
időben, de minden korban korszerűen hirdetendő. Abszurd dolog volna
pl. a tomizmus feudális - kisvárosi miljőben keletkezett tulajdonfogal
mát a XX. század szociális ökonomiára épített társadalmi rendszerében
betű szerint és csorbítatlanul fenntartani akarni: a lényeg az, hogy az
emberi személyiség teljes védelme jogilag és erkölcsileg biztosított gaz
dasági bázist is kíván, a javak felett annyi rendelkezési joggal, amennyi
az embertársak hasonló jogának sérelme nélkül csak lehetséges. Ennek
mértéke a közállapotoktól, a gazdasági helyzettől és a politikai viszo
nyoktól is jelentős mértékben függhet, amelyben az Egyház becsületes
kormányzat mellett nem kíván beleszólni." Ha tehát a klasszikus fogal
maktól eltérő társadalmi és gazdasági intézmények jelennek meg sze
meínk előtt a szocializmuson keresztül, nem szabad azt már "ab ovo" és
"per se" rossznak tartanunk és velük szemben a politikai anakorétát ját
szanunk. Kerüljük fokozottabb gonddal a feudális romanticizmusnak lát
szatát iS!17

Viszont a szocialista pártok közéleti megnyilatkozásaiban és hang
szerelésében is el kell tűnnie az Egyházzal és a klérussal szemben a
"klerikális reakció", a "fasiszta hazaárulás" üres és sokszor általános
vádjának és egyéb elcsépelt jelszavaknak. Meg kell érteniök, hogy a
kereszténység és jelesül a katolicizmus a közösség érdekében fenntar
tott kötöttség és az egyes részéről ma is változatlanul fennálló szabad
ságvágy közötti feszültséget eléggé meg nem _becsülhető mértékben csök
kenti, amikor tagjait - akik a magyar demokrácia állampolgárai is egy
ben - szociális és erkölcsi felelősségtudatra neveli, éspedig külső

fenyítő eszközök kiküszöbölésével, főleg belső, természetfölötti díscípli
nával. A külső kényszer gyakoribb alkalmazását teszi így feleslegessé
az államszervek részéről, amelyeknek kötelességük így vagy úgy, de a
rendet fenntartani: a szabadságigényt hordozó egyedekkel szemben így
az Egyház az eszményi demokráciát segít kiépíteni. Nem okos tehát

. csökkenteni az Egyház disciplináló és nevelő pouvoirját az iskolában a
lelkiismereti szabadság rosszul értelmezett védelmében. Legyen nagy
lelkűség a szocialista korifeusokban arra, hogy a kereszténység lelki
építő munkáját legalább pusztán a közrend és a földi közösségi élet
szempontjából értékelni tudják, amint ezt teszik már évtizedek óta a
skandináv államok szocialistái.

És ha hiba csúszna be egyik vagy másik oldalon, akkor sajtónkban
is elv legyen a mindig korszerű és hamisítatlan demokratikus kultúrelv:
Audiatur et altera pars!

1930-ban jelent meg Haecker-nek híres könyve: "Vergilius, az euró
pai kultúra atyja". Ezt a munkát valaki az "aggódás mementójának" ne
vezte, az Európa jövője iránti aggódás mementójának. És joggal, mert
a jeles szerző egy évtizeddel a második világégés kirobbanása előtt pró
fétai szemmel meglátta, hogy a szörnyű babiloni eszmei- és nyelvzavar
"hipnotikus korlátokat" állított a művelt európai nemzetek közé, szaka-

II V. ö. XII. Pius pápa 1940 karácsonyán mondott beszédét, II Mensch und Gemeinsehaft
in chrisilieber Sehau e. svájci ~üjteménvben. Freiburg, 1945. 762. I.

"V. ö. P. Jostoek kiváló szoclolőgusnak egészen modern katolikus szellemű munkáját:
Grundzüge der Soziallehre und Sozialreform, Freiburg, 1946. 66. l.
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