
PROHÁSZKA OTTOKÁR
SZOCIÁLIS TANíTÁSA

A modern m,agyar katolikus szellemiség legnagyobb alakjának vallási,
irodalmi és pedagógiai jelentőségét sokanméltatták. Prohászkáról, a magyar
kátolikus élet megújitójáról, az íróről és. az emberről elsősorban Sík Sándor
és Schütz Antal adtak összefoglaló képet Azonban ma különösen fontos szá
munkra Prohászka, a szocíálís apostol. Ennek kell neveznünk. őt, mert a tett
és az ige szociális magatartásában is tökéléteseiiegybefoJ:rott. Prohászka nem
volt szociológus, nem is írt társadalcmtudományi,vagy SzOCiálpolitikai munkát,
de a szociális kérdés a legmélyebben foglalkoztatta. Mindigcaz ·.íl tneggyőző
dés vezette, hogy a mai időkben a szocíálís felelősség é$::leflQ.ismeret bizo
nyos fokig próbája a valóban katolikus magatartásnak, ~risztuskövétésevaíé
ságának. A szociális felelősség állandó és szükségszerű" kísérője'vó1tvalláSOs

megújítói szerepenek. a kettőt egymástól nem lehet különválasztaní. ,.
Prohászka nem volt politikus; ő maga nem egyszer kifejezte, mennyíre

fájlalja, hogy az aktív politika porondjára engedte kényszeríteni magát. Hang
súlyozzuk, nem Prohászkát, a politikust akarjuk idézni, hanem a társadalmi
apostolt, aki a krisztusi igazság fényénél csodálatos tisztasággal látta meg és
fejezte ki azokat a szocíálís feladatokat, amelyeknek vállalása nélkül mind a
magyar társadalomnak, mind pedig annak a katolikus megújulásnak, amely
nek kezdeményezője volt, zsákutcába kell jutnia A magyar társadalom azon
ban, amelyet csodálatos szava elbűvölt, felrázott és lelkiéletében elmélyített,
sajnos alig hallgatott Prohászkára, a szociális apostolra. Prohászka, a társadalmi
apostol. a századfordulót megelőző években és a huszadik század első negyedé
ben igyekezett felrázni a vezető réteg szociális lelkiismeretét; azokban az évek
ben. amikor megindult a modern magyar társadalom nagy belső válsága, ami
kor a belső tüzek már nekifeszültek a társadalmi tagozódás látszólag szilárd
kérgének. Prohászka tudott a tűzről, mert éppen átfogó katolikus szemléleté
nél fogva átérezte azt a globális szociális félelősséget, amely annyira Idegen
volt kortársai túlnyomó nagy részétől.

úgy gondoljuk, elérkezett az idő, hogy Prohászka írásaihólösszegyüjt
sük a szociális kérdésre vonatkozó állásfoglalásokat. Ezeket a szövegeket
bocsátjuk az alábbiakban közre, s úgy érezzük, hogy ezek a szövegek nem
csak Prohászka egyéniségének megítélése szempontjából fontosak, nemcsak tör
téneti jelentőségük van, hanem most érkeztek el azok az idők, amikor Prohász
kának, a társadalmi apostolnak valóban hatnia kell.

A szövegeket nem kommentáljuk, még nem érkezett el annak: az ideje,
nogy Prohászka társadalomszemléletéről összefoglaló képet alkossunk. úgy
érezzük, hogy ez a magyar katolikus tudományegyiklegfont()sabbfeladata,
és reméljük, előbb-utóbb akad majd katolíkus seoeíológus, aki. ezt.a feladatot
vállalni fogja. Itt még aszövegekkel kapcsolatbanelöljár6ul Pröhászka életé
nek néhány tényére kívánjuk felhívnia figyehnet..

1868"ban Prohászka, a kétosztályos losonci algimnázium felső osztályának
kis diákja, magyar iskolai dolgozatként ezt a feladatot kapja: Mit választok
hivatásomnak? A kis diák így {eleI erre: "Én pedig hivatásomat abban fogom
látni, hogy a magyar nép állapotán segítsek".

Tizenhárom év mulva, mint az örök város lakója, aCollegíum Germanico
Hungaricum pirosreverendás hallgatója, ezeket a sorokat jegyzé be lelki napló
jába: "Ma két zarándok látogatott meg, temeriniek. Egyszerű, hivő emberek,
földművesek. Mély meggyőződéssel mondták: "Adjunk hálát Istennek'vebéd

.végén. Arcaikra függesztém könnybelábadt tekintetem, oly érzéssel, oly vagy-
"gyal, mintha lelkem ki akarna kelni szűk határaiból, feláldozni magát. e sze-
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gény, zaklatott népért; mit tehetek érted, magyar nép? Nép, nép, nem a művelt

világ, verejtékben kívánok segíteni, vígasztalní, üdvözítení. O, bár az úr ál
dása borítaná el lelkemet!"

Ez a feljegyzés tíz évvel a Rerum Novarum, XIII. Leó pápa nagy szociálís
enciklikája előtt íródott. A hazájába visszatérő fiatal pap 1882 június 16-án a
szegények szentjének, a .Poverrellc't-nak sírjánál érzi megszilárdulni karizma
tíkus hivatását és fogadalmat tesz, hogy sohasem feledkezik meg a szegények
ről, a kicsinyekről.

Hazatérve, mit lát maga körül? látja az ernyedt lelki életet, a politikai,
gazdasági és szocíálís liberalizmus holt vizein megrekedt magyar társadal
mat. A nyomor százezreket hajt Amerikába. A parlamentben egyházpolitikai
harcokat provokálnak és kicsinyes közjogi problémákkal bibelödnek.

A magyar katolicizmus a szociális kérdésről mindezideig úgyszólván csak
Schlauch bíborosnak akadémikus színezetű beszédeiből hallott valamit, de
Simor János hercegprímásnak 1883-ban a Szent István-Társulatban a kortüne
tekről mondott nagy beszéde szinte vészharangot kondított meg. A papnövel
dei fiatal tanár október l3-án ezt jegyzi be naplójába: "A prímás beszéde a
kor rémületes nyomorának és bajainak öntudatára ébresztett".

Szociális működése egyelőre abban áll, hogy papi tevékenysége kezdete
óta szakadatlan érintkezésben áll a legszegényebb néposztállyaI. Mint a kis
papok lelkiatyja a tanulmányaiba való elmélyedés mellett a városbeli "Aggok
Házá"-ban szorgalmasan látogatja a betegeket, az aggokat vigasztalja s anyagi
lag támogatja. Osztálytársa, Metzger József apátplébános ez évekről ezt jegyzi
fel emJékezéseiben: "Esztergomban l892-ben megalakítottuk Prohászkával a
Szent Vince-egyletet, melynek elnökévé megkértük Csernoch kanonokot. Titkár
és pénztáros én voltam, Prohászka pedig a ruhatáros. A szegények sokszor
30-40-ével lepték el a praeparepdia lépcsőjét, mikor délután az iskolából haza
jöttem. A feljegyzettek eimét a legközelebbi heti konferencián közöltem és
a szenttamáshegyi szegényeket rendesen P. vállalta meglátogatásra".

Ez a domb a Bazilika-hegy és a Dunaparton levő Fürdő-Szálló közt emel
kedik. Nyomorúsága az esztergomiak előtt szinte hirhedt volt. Ezt a koldus
városrészt, ahová rendes ruhájú "úriember" előtte még a lábát se merte be
tenni, választja Prohászka .írgalmes szeretete színhelyéül. Nyomor, szenny és
piszok fogadja az arra tévedőt, mely elijeszti attól, hogy mégegyszer arra vegye
útját. Ot, az irgalmas szamaritánust, mindez nem feszélyezi, sorra kopogtat az
ajtókon és segít, ahogy tud.

Metzger dr. sorait ezzel végzi: "Mennyi ruhát juttatott nekik, ezt körül
belül tudtuk mi is, de hogy mennyi vigaszt, mennyi lelki erősítést vitt a sze
génység hegyére, azt a jd Isten láthatta csak!"

A közeli falvakra is gyakran kijár. A néppel való állandó kapcsolatában
felismeri, hogy itt nemcsak lelki, hanem társadalmi bajokról is van szó. Csak
nem tízéve már, hogy gyakorlati szocíálís működését folytatja, amikor meg
jelenik XIII. Leó pápa nagy azoeiélis tette: a "Rerum Novarum"-enciklika,
melyet Prohászka siet magyar nyelvre átültetve kiadni. A pápa igazságot köve
tel, nem caritast. A caritas tehetetlen a nyomorral szemben: Igazságot a tör
vényhozásbal A törvényhozás a liberalizmus rendszerében a tőkét szolgál]a s
nem a munkát, - a mammont s nem az embert. Állami beavatkozás kell.

Hiszen állami törvények döntötték meg a társadalmi szervezeteket, a
munka védőbástyáit. Prohászkát ettől fogva a szociális kérdés élete végéig
nem engedi többé pihenni.

A nagy szociálpolitikus mindig tettekkel támasztotta alá gondolatait. Az
első világháború alatt az egyébként igen szerény [övedelmű püspökségéhez
tartozó birtokból 1500 holdat parcellázott. 1916-ban a Gazda-Szövetség köz
gyülésén követelte a háborúból visszatért katonák és a visszavándorlók föld
höz juttatását s minden alkalmat megragadott, hogy személyes cselekedetek
körén kívül is szolgálja a szociális igazság és méltányosság ügyét is.
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Prohászka ekkor a 10.000 holdon felüh birtokrészeknek a fenti célra való
kisajátítását javasolta. Elképzelhető, hogy milyen forradalmi javaslat volt ez
akkor és azon a helyen, ahol elhangzott. Azonban Prohászka nem egyszer ki
jelentette, hogy ezt a 10.000 holdas alsó határt csak kezdetnek tekintette, egy
út kezdetének.' amelyen tovább kell haladni. "Én nem jelszavakat kiáltottam
bele a világba ezzel az indítvánnyal" - mondotta később -, "hanem azt
az igét, amit mindenkinek meg kell hallani, a magyar népnek föld kell ...
Persze ma még sokan vannak, sajnos, akiket ennek a világháborúnak a tanul
sága sem tanitott meg a dolgok felismerésére. Vannak, akik nem látnak és
nem hallanak, pedig nem süketek és nem vakok, csak behúnyják a szemü
ket, és befogják a fülüket. De azért kedvemet mégsem veszítem el, mert ilyen
kor Húsvétkor érzem, hogy minden gondolatnak van feltámadása és hogy az
igazságok mindig újra és újra rügyeznek, mint a fák odakint".

A "Magyar Sion" folyóirat 1894. évfolyamában megjelent első ily irányú
dolgozata: "Mi a szociális kérdés?" vázolja a szinte végzetes helyzetképet.
Ezzel a dolgozattal kezdjük a szövegek közlését: .

"A társadalom modern krízíse abban áll, hogy a munkából élő nagy nép
rétegek társas szervezeteít vagy már összetörték, vagy javában folyik ben
nük a bomlás; ezzel egy időben föllép a szegénység, vagyis a meg-nem-élhetés.

A társadalom tehát szakít a régi alapokkal s teremt magának újakat:
teremt a szó szoros értelmében új világot.

A foszladozó, a bomladozó régi társadalom, íme, ez a társadalmi kérdés.
A régi társadalomban a kézműípar fönntartotta a kézműves osztályt, a

remekelt mesternek önállóságot, családot és otthont biztosított.
A gép föltalálásával s még inkább tökéletesítésével, de kiváltkép az ipar

szabadság kihirdetésével egy iszonyú fordulatot vett az ipar addig biztosított
Jéte, s egy teljes szétzüllésére vezet azon egész társadalmi osztálynak.

A gép gyorsan és jobban dolgozik, mint az ember. Akinek nincs gépe,
az nem konkurráihat a géppel biró munkással, s mindjobban leszorul állásá
ról. Mit csináljon mármost az önálló mester? Miután meg nem élhet, beáll
a gyárba és lesz bérmunkás, Aki előbb önálló volt, az most bérszolga lett, 
aki előbb a munka teljes gyümölcsét élvezte, az most a haszonnak csak egy
részét, esetleg teljesen eltűnő részecskéjét kapja; a többit elnyeli a tőke, meg
kapják a részvényesek vagy bankok. Tehát az emberi munka szolgál a töké
nek. A tőke az úri életre-halálra kell a munkásnak megadnia magát: tőle függ.
Igy porlódnak szét, ígyatomizálódnak a régi munkás rendek s az önálló' pol
gári rendből folyton szállnak lefelé a negyedik rendnek sötét és fanatikus
dühtől telített mélységeibe.

Minél jobban fejlődik tehát a korlátlan iparszabadság gyilkoló érája alatt
a gyári munka, annál több áldozatra, annál több szabad, önálló mesterből lett
bérmunkásra, vagy a rabszolgaságban felnövekedett s mindig ott tartóztatott
munkás exisztenciára erőszakolja rá a tőke az ő vasjármát s késziti elő szá
mukra a társadalmi katasztrófákat.

A kézműíparos letünik a világ felszínéről s helyébe lép a gyári nap
számos. Hozzájárul, hogy a degradált munkás, miután házi túzhelyének s ön
állóságának aranyat termő talajából kítépetett, e lengedi állapotban játék
labdája lett egy másik szabadságnak: a költözködési szabadságnak, melynek
szarujából új átok özönlik rá.

Már nincs a röghöz kötve. Igaz: de a tüzhelyhez sincs kötve: nincs ott
hona, nincs családja. Csodálkozunk-e azon,' hogy lassanként odaér, hogy nincs
hazája?

De a felosztás csirái a parasztosztályban is csiráznak.
A paraszt megdolgozza a földet s levonva a maga számára a száraz

kenyeret és só gyanánt a keserves verejtéket: a többit, a hasznot beszolgál
tatja a hitelezőnek. Volt-e ilyen robot valamikor bárhol? Még a Fáraók ~ hoz
zájuk méltó utódjuk, a Khedive se kivánt ennyit a felláhtól. Ahol pedig ezt
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a robotot nem akarják a nagyhatalmú lét és nemlét fölött rendelkező tőke

birtokosok, ott elmondhatják az expropriáltak: Vos hinc migrate colonil 
E szerint a parasztosztály szinte földönfutóvá lesz, a társadalom alaprétege
szétzüllődve belesodortatik az atomizálás boszorkatáncába, s az önálló függet
len otthonának örvendő konzervatív természetű parasztnép lesodortatik a pro
letár föld- és térnélküli modern Jánosok vigasztalan tömegébe. - Mily nagy
ez a tömeg, mely egyre növekszik, csak öntudatára kell ébrednie nyomorának
és erejének, hogy felvesse daz igazságtalan világot. Ez üvegen nézve a tár
sadalmi bomlást, értjük meg az ilyen és hasonló mondatokat: "Mi a negyedik
rend? Semmi. Mi lesz a negyedik rend? Mínden", A szociális kérdés gyúanya
gát a parasztosztály is szolgáltatja. (Nem ugyan annyira, mint az ipar, de mégis
ijesztő mérvben. A felbomlási processzus nem veheti magát annyira bele a
parasztosztályba ...) A tőke uralmát, az örökösödés módját, az eladósodást,
a parasztság sem birja ki, lesüllyed a koldusok és pedig a követelő, mert ki
fosztás-teremtette koldusok negyedik rendjébe. Igy készül el a társadalom krí
zíse, vagyis a régi társadalmi rétegek szétfoszlása, amely magával hozza azt,
hogy a rajta épült társadalmi rend lebukik, s rombadől, mínt a ház, melynek
alapjait elszedi az ár.

Igaz, hogy most már nincs paraszt, nincs mesterember, nemes és papi
a törvény előtt csak, polgárok vannak; a munkás is polgár, bár az igaz, hogy
még nem egészen; de a' liberalizmus, mikor megadta a jognak egyenJőségét,

megteremtette a materiális hatalomban, a pénzben való hallatlan s ázsiai zsar
nokok és rabok egyenlőtlenségét meghaladó egyenlőtlenséget. Minden, ami a
nemzeti létet tartotta, ami neki változatosságot és életerőt, biztonságot és szer
vezetet adott, azt mind letörte s maga hasznára lefoglalta. " csak a jogi egyen
lőséget, azt megadta! De félmunkát végzett s egy keserves és félelmetes revo
lúciót készitett elő; mert a "gyár", a "világváros", a "nemzet-állam" után okvet
lenül következik a tőke s a proletárok nemzetközi szervezete."

lA papság feladata a szociális kérdés körül. "Magyar Sion." 1894.):

"Mire irányuljon jelenleg közvetlenül a papság szocíálís működése?

Először arra, hogy lehetőleg érdeklődjék a társadalmi bajok pusztítása
s az iparosok és munkások s a föld népének szenvedései iránt, s hogy e bajok
gyökereit nyomozza, magának róluk s okairól tiszta képet alkosson, s a keresz
tény szocíalízmus útmutatásai szerint a reformeszméknek szóbeli és praktikus
segélynyujtás által tért hódítson.

Viseltessünk nagy részvéttel a nagybeteg keresztény társadalom iránt,
mely lelkében nagyrészt meg van mérgezve - s ami a bajt igazán flagránssá
teszi --:-, vagyonilag tönkre van, vagy legalább nemsokára tönkre lesz téve.
Ez nem jövendölés, ez összeadás és kivonás.

Ezek az újkori szegények elkeseredett, elégedetlen emberek. Ha pedig
valaki benne úszik vagy el is merül a megélhetés keserű gondjaiban, annak
a lelkében alig marad erő, melyet mással foglalkoztatni, szívében alig talál
kozik ideg, melyet másért kedvezőleg hangolni lehetne ... Próbáljanak ennek
Isten szeretetéről s a lélek értékéről szólani; nem is reagál szavaikra. Tekint
sék a szegény iparosokat, kiknek családjuk s gyakran 30 krajcár napi kere
setük van, s vigyék ezeket az embereket a vasárnapi szentbeszédekre. Beszél
jen a szónok szíve mélyéből, nem fogja-e észrevenni, hogy gyakran a legmeg
ragadóbb részleteknél indulnak kifelé? Miért? Mert hiszen mikor ültek, akkor
sem volt jelen a lelkük!

A lelket leköti az élet borzalmas küzdelmei Ne csodálkozzunk, hogy mín
den terhére esik, minden émelygős és kiállhatatlan előtte, ami nem hajtogatja
neki vazt a nagy érdeket, melynek súlya színte eszét veszti. Az evangélium
a ,maga lemondásával és szenvedési témáival erőtlen árnynak látszik, mely
nem lendít semmit sem a nyomorultakon. S ezzel akarják idejét vesztegetni
s árva fejét még terheltebbé tenni? Helyezzük önmagunkat az ő állapotukba.

260



s akkor majd a' gond, a megélhetés sűrű, sötét fátyla ereszkedik le szemeinkre,
mely eltakarja mindazt, amit az Egyház hitről s lelki üdvről hirdet.

... De ha a dolgok ily állapotában a klérus apatikus lelkülettel tétlenke
dik, nem bizonyítja-e be, hogy nem érti korát s nincs szive a nép bajai iránt?
S ha ez a társadalmi forrongás oly mérveket ölt, hogy erkölcstant, teológiát,
hitet, vallást egyaránt magával sodor és pedig a praktikus élet nyilvánossága
előtt: vajjon lesz-e fontosabb ügye és dolga és' főladata a papságnak, mint mín
den erejével és szeretetével, befolyásával és hatalmával bebizonyítani, hogy
a népnek ő a leghívebb barátja s legbiztosabb oltalma? Mulassza el ezt, II
kockára tette a jövőnek társadalma előtt létjogátl

Kemény beszéd ez, de legalább üssön oe ott, (ihol még alusznak és álmod
nak régiekről...

(Az "Esztergom" c. hetilap vezető cikke. 1900. jan. 1.):

"Boldog új századot! Beléptünk a XX. századbal Isten Velünk r Boldog új
évet s új évszázadot kívánunk! ,

Van sok megsóhajtani valónk a mult századon s nagyon 'sok kívánni
valónk a jövendő századtól.

Neveletlen népek, ki nem forrt eszmék, holdkóros irányzatok, nevetséges
nagyzások, óriási könnyelműség, féktelen spekuláció, erkölcstelen gazdagulás,
rémítő szegényedés űzték játékukat. A hit megrendült; a tekintély tisztelete
süllyedt, a szegénység nagy társadalmi osztályoknak nyakába akasztotta kol
dustarisznyáját, s a század nagy váltóján állva dörzsöli szemét a világ, szeretn é
kídörzsölní a mámort s kezével szétszakítani a ködöt, hogy világosan lásson
s biztosan megtudja, hogy merre?

Mindenekelőtt: le a koldustarisznyával. A koldustarisznya a legsúlyosabb
malomkő, a koldusbot a legnehezebb fa. A jövő századnak a munkásszervez
kedés századának kell lennie. Pénzünket elvitte a merkantilizmus, a nemzet
közi tőke; most már ideje, hogy utána rugaszkodjunk. Senki fiára nem sza
vazunk, aki a magyar földnek s a nemzeti munkának jogait nem biztosítja,
aki az ipartörvényt módosítani nem akarja. Turbékolni már nem fogunk, űres

hazafiságért s a liberalizmus szép szemeiért; trubadúrok voltunk már eleget,
de éhesen énekelni nincs kedvünk.

Tehát le a koldustarisznyával; ez az első századeleji pont.
Az ősi nembánomság nagyon is ősi. A török a nemzet lelkét elfojtotta;

iszonyú súlyával ránk feküdt s majdhogy agyon nem nyomott végleg. Orül
tünk, hogy éltünk. Évszézadokon át a nemzeti élettel s kulturális haladással
szemben passzivitásra voltunk kárhoztatva. Kétszázéves passzivitás elég a ha
lálra. E passzivitásba s tétlenségbe ringatva, kilépni s dolgozni, s alkotni el
felejtettünk. Az ázsiai faj pszichológiájára ez a történelmi körülmény vészt
hozó lett; megteremtette a nemzeti lélek tunyaságát, melynek teremtésre, alko
tásra, erőfeszítésre nincs ereje, mert meg nem szokta. A vis inertiae a régi
Magyarországban óriási s az újban még .roppant nagy s nyomása alatt szét
mállnak a nagy tehetségek is. Azért sehol se munkásság, se ígazí alkotás nagy
jában, ha néhány fenkölt szellemű ember tevékenységének oázisaitól elte
kintünk.

Nincs munkásság a tudomány terén, nincs a társadalmi, nincs az egyházi
életben. Komoly munka nélkül pedig nincs eszmei, művészí mélység, nincs
idealizmus.

De ahol nincs munkásság: ott nincs komoly fölfogás; ott az eszmékbe
vetett hiú árnyékkép, kísért s nem tud. ébreszteni ragaszkodást s áldozat
készséget irántuk.

Igy van ez a hit terén: hitetlenek vagyunk, de ateizmusunk nem a tudo
mányból, hanem a léhaságból ered, mely szívesen ad túl a nagy eszméken,
szívesen szabadul nagy kötelességektól. .. .
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"Lépjen le az Egyház közjogi magaslatairól, hagyományos jólétének ments
váraiból az idők gazdasági és társadalmi áramlataiban küszködő néposztályai
hoz s a legeslegalul vergődő néphez. Érezze a nép, a nagy nemzettest: ezek
szeretnek engemI A nép nem találja meg a gyakorlati összefüggést hiányai,
bajai, életküzdelmei s a vallás közt, A prédikátorok arról beszélnek neki, ami
nem nyúl bele töviskoszorújába; nem beszélnek arról, ami szívét nyomja.
Mennyi igazságtalanságot, meanyí elnyomást szenved; megmozgatjuk-e ezt a
malomkő-terhet? A hit s a szó, úgylátszik, ezeket a nagy bajokat nem érzi,
azért a nép azt a hitet és azt a szót nem érti s merőben néz maga elé. A paraszt
küszködik, fuldokol, a nép viszi a terhet, szenved: hát erre nincs paragrafusa
a kereszténységnek, mely a szegényt pártfogolja? Ami őt nem védi, ami leg
siralmasabb helyzetére ügyet sem vet, ami említésre nem méltatja legküzdel
mesebb bajait: annak a nép oda sem néz.

Álljunk a nép közé; hiszen csodálatos s szinte érthetetlen, hogy ezt még
most sem értik meg nagyon sokan. Kérdezzük magunktól, mint komoly mun
kások: mit akarunk ez istenverte, elzüllött nép közt tenni, mit kivívni: akar
juk-e a malasztos szót elevenen s melegen, tehát tettekben kifejezésre hozni?
A komoly törekvés, a férfias munka okvetetlenül tetteket érlel s hatalommá
emeli ismét a kereszténységet; a komoly munkásság megtöri majd a balhiedel
met, mely az Egyházban régi érdemeknek most már csak tűrt intézményét
lAtja s az egyházi javakat a régi szolgálatokért járó s egy darabig még folyó
sitandó penziónak tartja; az Egyház nincs penzióban, az Egyház nem rokkant:
jól van: akkor a jelenben is érvényesülnie kell.

Ez érvényesülésre lelkesít kilencszáz évnek harca és győzelme s e lel
kesülésünkkel róhatjuk le legtalálóbban s legcélszerűbben a nemzetet ringató,
nevelő szellemi hatalom, az Egyház iránt. Hálánk és lelkesülésünk nem a tör
ténettudós, nem a kultúr-író, nem a filozóf hideg elismerése; a mi érzelmeink
a szeretet jegyében állnak. Mi a multba nézünk, a jelenben .lelkesülünk, hogy
a jövő harcokra és törekvésekre készüljünk. Mi azt akarjuk, hogy a magyar
nemzet géniusza az Egyházhoz való viszonyáról e kilencszázados jubileumon
elénekelje a hindúk énekét az igaz barátságról:

A rosszal kötött barátság
Hasonlít a regg árnyához.
Délig egyre kisebb lesz;
A jóval kötött barátság
Nő, miként az est árnyéka
S nőve kisér sirodig.

Az Egyház most is biztos benne, hogy nem hal meg."

(A modern szegénység és az evangélium. "Katolikus Hitvédelmi Folyóirat," 1895.):

"Az a meggyőződés tör utat magának mindjobban, hogy korunk a bomlás
kora, hogy az erkölcsi eszmék, a jogi fogalmak, melyek eddig uralkodtak, szét
morzsolódnak, hogy a társadalmi szervezet mint idejétmult hajtás elhal, s hogy
a bűnnek s hazugságnak bosszuló vihara söpör majd végig az államokon, el
sodorva magával a modern társadalom hítelét, becsületét, műveltségét,

Gondolom, hogy ez az ár nagyon piszkos lesz, mert javarészben szeny
nyet hord ell

A bölcselő szemlélők keresztbefont karokkal nézik, mint lett az erőteljes

haladásból haldokló szétzüllés: filozófálnak arról, hogy nincs a világon semmi
abszolút semmi örök-ifjú, semmi változatlan; elismerik, hogy az erkölcsi és
társadal~i világ szörnye, a pénzvágy, melyet a liberalizmus még inkább föl
szabadított, vérszemet kapva a rettenetes sikereken és végzetes győzelmeken,
melyeket aratott, arra az öntudatra ébredt, hogy övé a világ, s ez őrjöngő
mámorában, miután legyőzte a nemesség hatalmát s a királyokat, miután meg-
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hódoltatta magának az észt, művészetet és betűt: beleült az erkölcstan székébe
s meghatározta azt is, hogy mi erkölcsös s mi nem.

Ezzel a világ fogalmai megváltoztak. Ami a pénzhatalomnak, a plutokrá
ciának kedvez, az erkölcsös volt. A pénzé minden: a munka, a verejték,' a
jog: mínden az övé. Elvitte s elviszi mindenkitől, aki gyöngébb és nyomorul
tabb, azt, amit eddig mint sajátját becsült és szeretett, elrabol míndenkítől

míndent, amit forgóvá és mozgóvá átalakíthat, összeharácsólja kevesek kezébe
nemcsak India gyöngyeit s Arábia kincseit, hanem a Dáriusok kincsét s a föld
höztapadtak filléreit egyaránt, saranylábának toppanására ott terem - zilál
tabb s rémesebb alakban. mint a régi nyomorúság Attila s a húnok lovainak
patája alatt - a modern szegénység.

Az emberek fogcsikorgatva nyögnek a szegénység jármában; átok, ká
romlás, erkölcsi s anyagi elzüllés bélyegzi nyomdokait; kín s szerencsétlenség
tölti el vigasztalan áldozatait.

No, hát tisztelendő testvéreim, most menjenek föl a szószékre s hirdes
sék, hogy ez a szegénység Isten akarata! Mondják meg a munkás nyomoré
koknak: "Isten akarta, hogy dolgozzál s munkád bérét meg ne 'kapd". S én
azt fogom maguknak belekiáltani beszédjükbe: "Ti sem az evangéliumot, sem
a történelmet nem értitek! Ne hamisítsátok meg az Isten igéjét! Az Isten tiltja
a lopást és rablást! Égbekiáltó bűn a munkások bérének visszatartása. Ne azt
hirdessétek, hogy a szegények szenvedjenek; hanem álljatok élükre s mond
játok: "Emberek, bajban van a világ. Jogtalanság és bűn ütötte fel köztünk
tanyáját; az pusztít el minket. Jól vigyázzatok! senkit se bántsatok, mert azok
nem tehetnek róla, hogy eltévelyedtünk; hanem szedelőzködjetek össze; csi
náljunk új jogrendet; azt a jogrendet, melyet az Úr Jézus hozott, mídőn ki
hirdette, hogy minden ember testvér, s mindenkinek egyenlő joga van a bol
doguláshoz, tehát a boldogulás eszközeihez is."

Csak ez a helyes, az elvszerű és jellemes beszédl
Ugyan lehet-e annak, ki a nemzetgazdaságtan alaptanaiban némileg is

kiismeri magát, azt mondania, hogy a modern szegénység, azokban a mérvek
ben s azokból a forrásokból, melyekből bugyog, az Isten akarata? .. Azért a
papok úgy nézzék a szegénységet, mint törvényes rablók és fosztogatók által
okozott kárt, s ne hirdessék, hogy ez Isten akarata.

Ezzel nem azt mondom, hogy nyögvén tényleg a szegénységnek jogtalan
járma alatt, ne fordítsuk hasznunkra a lelkünk üdvösségére a csapásban meg
nyilatkozó, isteni akaratra valló reflexiókat. Mert hisz e bajokat el kell szen
vednünk. mert egy ember azokon nem segíthet; másodszor, mert oly bajok
ezek, hogy orvoslásukra generációk kellenek, s egy kézfordulattal meg nem
változtathatók; okos mérséklettel szabad csak a reformációk síkos talaján halad
nunk. Különben a hanyatthomlok-rohanás a forradalom, mégpedig a világfor-
radalom örvényébe kerget. ,.

De mikor szó van a keresztény világnézetről, a keresztény társadalmi
rendről, az Isten akaratáról, a jogról: akkor elsősorban mindig azt kell han
goztatni: ez a modern szegénység bűn és igazságtalanság, jogtalanság, s nem
az Isten akarata.

S ezzel megadtam a feleletet ,vajjon a modern szegénység az evangélium
szegénysége-e? vajjon a betlehemi kisded Jézus ezt a szegénységet kötötte-e
diadalszekeréhez? vajjon a betlehemi barlangból ez a szegénység szórja-e ki
a hideg, sötét éjbe a mennyei világosságot a lelkek földerítésére? Nem! nem
ez az, sohasem volt és nem is lesz az. Szegénység, mely az emberiség nagyobb
részét az elzüllés s az erkölcsi tönk örvényébe kergeti; szegénység, mely az
embereket elállatiasítja, minden nemes érzésre képtelenné teszi; szegénység,
mely nem a haladást, hanem a hanyatlást, a bűnt és elkorcsosodást szolgálja:
nem Krisztus szegénysége, nem a haladás útja, nem a tökéletesség eszköze.

Krisztus szegénysége nem a bűnből való; Krisztus szegénysége a legerköl
csösebb, mert szeretetből s szabad elhatározásból való; ez a krisztusi szegény
séll. Lehet azután másodsorban krisztusi szegénység. az is, ha valaki a nem
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szabad elhatározásából nyakába szakadt szegénységet Krisztusért elviseli; de
világos dolog, hogy ennek a szegénységnek nem szabad rendszerből származnia,
mert különben az ebbe való megadás az emberiségnek s vele az Isten dicsősé

gének föladása, az erénynek és a haladásnak elárulása volna. A rendszerből,

a bűnből való szegénység ellen mindenkinek küzdenie kell, aki szereti az Istent
s az Isten műveit, mert ez a szegénység valóságos mérge a lelkeknek, mely
gyorsabb vagy lassúbb elhalásba dönti az emberiséget.

Azért, Ft. Testvéreim, a modern szegénység poklába ne zavarják bele az
Úr Jézust. Haneni mit tegyen a papság? Fogadja társadalmi befolyásának, tekin
télyének, politikai tevékenységének oltalmába a modern szegénységet. Ismerje
föl az idők jelét, melyek olyannyira hasonlók a kereszténység föllépésének,
a Megváltó megjelenésének korához. Megváltást várnak most is a szegé
nyek, amit vártak akkor; s az evangélium lelépett a magas égből a legalsó
"demos"-nak, a társadalom alaprétegeinek körébe s bemutatta magát, mint
a nyomorultak szabadítóját. Mindenütt lazította a szolgaság láncait, nagy test
vériséget és egyenlőséget hirdetett, s a szegények szívei azért nyíltak meg
neki, mert azt hallották, hogy ők mind az Isten gyermekei és az imádott Krisz
tusnak testvérei s hogy következőleg már nincs szolga sem úr, nincs gazdag,
sem koldus, hanem a közös jog és testvéri egyenlőség ki fog egyenlíteni mín
den fájó ellentétet: a társadalom az egyenjogúság alapján áll fönn.

Adjatok nekünk papokat, kik a néppel, a szegényekkel azonosítják magu
kat, kik érdeküket a szegények érdekében ismerik föl, kik apostoli életükkel
kétséget nem hagynak aziránt, hogy a szegénység s a szegény nép egy szívvel
szájjal kiáltsa: "ezek a mi embereink". S bizony, ha ilyen papjaink lesznek,
akkor van reményünk, hogy a kereszténységnek ezt a válságos idejét jól fel
ismerjük s hogy elveit, áldását, kegyelmét, vigaszát ennek a most vágyódó,
küszködő emberiségnek megkönnyebbülésébe befektetnünk sikerül."

(Cikk a "Magyar Sion"-ban. 1897.):
"A kereszténység sokkal tősgyökeresebb és életteljesebb, semhogy' ne

volna az élet, a fejlődés s a haladás híve; akik szellemét magukba szívták s
tudják, hogy az a szellem nem' a szűk Júdeának, hanem a széles világ eleve
nítésének van szánva, akik tudják, hogy nem egy arasznyi idő, hanem száza
dok és ezredek folyamára épült az Egyház, az üdvösség bárkája, akik tudják,
hogy Krisztus a sírból kikelt azért, hogy éljen, s a sírt magát a pogánynak
engedte át, csak azért, hogy ne a golgotai sziklasírban, hanem a haladó, szel
lemétől éltetett emberiségnek eleven egyházában keressük őt: azok nem lehet
nek maradiak; nem ragaszkodnak görcsösen a multhoz, hogy annak árán azután
a jelent ne értsék s a jövendőt elveszítsék; hanem a történeti, természetes
haladást sürgetik; ez képezi talaját az egyén, a nemzetek s az Egyház szeren
esés fejlődésének s áldásthozó életének..

De ha a haladás vezércsillaga alá áll az Egyház, akkor főfeladata meg
ismemf a kort és szükségleteit, hiányait és bajait; főfeladata fölismerni az
irányt, mely utat nyita haladásra, fölismerni az eszméket, melyek uralkod
nak, melyek megértek a fejlődés izzó napsugarai alatt, hogy érett gyümölcs
ként áldásos intézményekben hasznára váljanak az emberiségnek. Mert biz
tos, hogy a megért eszmék szerint alakul a világ, s az eszme-nyílás irányában
indul meg a haladás.

Mi pedig a mai kor megérett, ragyogó eszméje? Merre felé tart a világ
haladása? Ezt az eszmét, ezt az irányt egy szóval jelezhetem, s e szóba van
beolvasztva a nemzeteknek, a politikának, az Egyháznak is összes modern
teendőjei ez a szó: gyerünk a néphez. A demokrácia, ez képezi a kor ragyogó
eszméjét; a demokrácia a haladás zodiakusának uralkodó állatjegye; ez állat
jegyben áll az emberiségnek emelkedő napja, s nincs hatalom a földön, mely
azt a napot megálIítsa Józsueként, nincs erő, amely azt irányából eltérítse,
Valamint minden világteremtési és fejlődési korszaknak van egy kőzete, mely
lassan halmozódott vastag rétegekké az őskorszakok csendes óceánjaiban: úgy



a nemzetek, az emberiség történelmének vannak széles, tág mezői, az egyik
lesüllyed, a másik emelkedik s rajtuk megy végbe mindaz, amí a világot moz
gatja. Az emberiség legújabb s történelmén uralkodó rétege most emelkedett
ki egy hosszú fejlődésnek óceánjából. s ez a nép és uralma, a demokrácia.
A középkoré volt a rendi alkotmány; az újkoré a demokrácia. A középkori
Egyház összenőtt a rendi alkotmánnyal s belevette magát sáncaiba, az újkori
Egyház nőjjön bele a demokráciába. Olvadjon föl a népben; fektesse bele ei"e
jét, szellemét, lelkét a nép érdekeibej erjessze életképes szervezetté természet
fölötti hatalmával a népek tömegéti fejtse ki áldásait itt és most, hogy a modern
korban is kivegye érdemét. mint a népek emelője, dajkája, reményeik letéte
ményese, mint igazán isteni, tehát legnépszerübb intézmény.

Ezt kivánja mindenekelőtt az emberiség haladásának törvénye.
A világot Isten nem kiváltságos rendek kedvéért teremtette, hanem az

egész emberiségért, melyben minden lelket külön szeret s mindenkit egyaránt
megváltott. Van a teremtésben, van az emberiségben' különbözöség, a változa
tosság játéka zónák, nemzetek, nyelvek, tehetségek szerint tagolja az emberi
séget; a különbség emeltyűje a haladásnak; a küzdelem kifejti a tehetsége
ket; de ez a különbség csak eszköz és nem cél; a cél az egyenlőség. a külön
bözőség bányász, fejt, gazdagít, de miután a kincseket az anyagi s a szellemi
világban előteremtette, megoldotta feladatát, utána más hatalom lép a színre,
mely a vívmányt közhaszonná, a kincset közkinccsé. a kiváltságot közjóvá
teszi. Élvezze azt mindenki, akít a föld hordoz; ne görnyedjen kizárólag az
egyik, mert a másik kiváltságkép semmit sem tesz, ne fizessen az egyik adót,
mert a másik kivonja magát minden teherviselésböh ne nyomassék az egyik,
hogy a másik ficánkoljon. Az emberi társadalom haladása ezen csillagzat alatt
tör előrej a rendi különbségeket tagadja; a kiváltságos osztályokat eltörli j a
rendi társadalom helyére a demokráciát állítja.

Minden demokratízaltatík, rendek nem léteznek, de létezik a nemzet j ki
váltságos grófok, bárók, nemesek nincsenek, de vannak emberek, A rendek
elnyomták a népet; néhány ezren milliókat. A nép egyáltalában nem számí
tott; jogból, szabadságból és kultúrából ki volt zárva. Annál több köteles
sége volt.

... S mít tett a nemesség? védte az alkotmányt, vagyís saját kiváltságait,
's megakasztott minden reformot, minden újítást, mely a népen segített volna;
irtózott a rendi alkotmánynak minden megváltoztatásától, mely a nép terhei
ből egy részt a nemesség vállaira hárított volna.

. . . Egész Európa a rendi alkotmány alapjaira emelte államait; a közép
korban bizonyára megfelelt ez az államforma a kor követelményeinek; de az
emberiség fejlődése elsöpörte azt, mert akadálya jobb, fejlettebb társadalmi
alakulásoknak. Nem vádoljuk, nem okoljuk. de nem is ragaszkodunk hozzá s
vissza nem kívánjuk. A jogrend, melyet a középkor társadalma megalkotott,
az. akkori viszonyokon alapult; akkoriban tehát szolgálatokat tett s történelmi
átmenetet képezett, amilyen van a történelemben elég; amilyen átmenet volt
a törzsszervezet, utána a rendi alkotmány, utána a modern demokrácia s nincs
jogunk állítani, hogy a haladás vonalának végére jutottunk; csakhogy a jövőt

senki sem ismeri. Am az idők kerekét, sem a fejlődés menetét megakélsztani
nem lehet, az ezredik évben époly kevéssé, mint 1790-ben, 1848-ban, s biztos
indukció alapján állíthatjuk, hogy 2000-ben sem. ~

Mármost kérdem, mí az Egyház föladata a nemzetek e demokratikus fej
lődésében?

Föladata az, hogy szívvel-lélekkel az emelkedő rétegek pártjára álljon.
Az Egyház, mint szellemi hatalom a haladásnak lesz híve; a haladásnak iránya
pedig a műveltségnek, a gazdasági és politikai fejlettségnek demokratizálása.
Nem szabad magától eldobnia senkit, de értenie kell a történelmet, olvasnia
kell tudnia az idők jeleitI

Ha az Egyház időszerűen akar hatni manapság, akor vesse magát bele
az eszméknek azon golf-áramába, mely az elnyomott osztályok jegestengere
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felé tör, s azok javára érvényesítse összes befolyását. Nem mondom én, hogy"
oktalan hóbortoknak vagy a kinyilatkoztatással csak távolról is ellenkező néze
teknek rabszíjára fűzze csalhatatlan szimbólumát; maradjunk mi meg az örök,
keresztény igazság alapján; de tegyük közkinccsé mindazt, amit a keresztény
műveltség eddig a rendi korlátok míatt csak keveseknek juttatott. A jogrend
más, nem a tan; s a megváltozott jogrendben hassunk, alkossunk a régi tannal.

S kik tehetik ezt könnyebben, mínt a papok?
A magyar nép ugyancsak rászorul, hogy fölkaroljuk; minden téren való

hátramaradottsága egy sokszoros vészkiáltás, mely az uralkodó osztályoknak,
s elsősorban az Egyháznak mulasztásaít kiáltja világgá.

. . . Ha hidegek és idegenek maradunk korunkban; ha ami mozgatja a vílá
got, minket nem érint; ha nem mondhatjuk el, amit a nóta tart, hogy mi neked
fáj, nekünk is fáj: csakhamar elszigetelten állunk majd a világ áramaiban, vagy
mint magasan úszó felhők, hazátlanul bolyongunk a föld fölött s beteges le
mondással nézzük az idők fejlődését.

Mutassuk ki, hogy az Egyház nem Iosszíl-tölgy, hanem eleven fa, s hogy
nem kesereg a régi formák után, hanem a haladó világ gondolataiban, nézetei
ben s intézményeiben is érvényesül. Akkor teljesül majd Arany János szava:

Aki közöttünk küzd, szeret, remél."
Közöttünk él, ki a jelennek él,

(Cikk az "Esztergom"-ban. 1898 okt. 9.):

"Falvaink rongyosak és szegények. Multkor járt itt egy amerikai lengyel,
ki Buffalóban él s bizalmas beszélgetés közben egyszerre fölsóhajtott: ó, be
szegények lehetnek önök, mikor ilyen rongyos falvaik vannak. A vasútról lát
tam ezeket a koldusos ember-tanyákat, tépett zsúp-viskóikkal, kikezdett kerí
téseikkel, kutyakaparós "gazdasági épületeíkkel", Most is fülemben cseng még
az a szállóige: be szegények lehetnek, önökl Pedig a vonatról nem látta azokat
a falukat, hol, mint Nissón, Nyitramegyében az iskola meg a kántorlak évek
óta beszakadt, s elmosta falaikat az eső, nem látta a zebegényi barlangot,
hol mínt a régi troglodíták, Istentiszteletet tart a falu 800 híveI Nem látta
Vich-Teplát és sokszáz tót meg magyar falut, ahová a kultúrnépek elzarándo
kolhatnak ázsiai viszonyok tanulmányozására s megtakarítják a Felső-Tibetbe

való utat."
Városaink legtöbbje a maga nemében époly rongyos és koldusos, mint

falvaink a maguk nemében."

(Cikk az "Esztergom"-ban. 1898 júl. 17.):

"A koldusbot oly fa, melyet a legvészesebb jégeső sem ver le; ágait le
nem töri, lombját szét nem foszlatja; sőt amelynek kifejlését tűz és víz, jégeső

és aszály hathatósan előmozdítja. Iszonyú egy bot ez, rémes egy pálca ez,
melyet az úr haragja suhogtat szegény népünk fölött.

... Hány helyen nem tették meg az önsegély útjain még az első lépést
sem?1 Hány helyen töri le a jégeső a népnek termését úgy, hogy kárpótlás
nak s a segélynek leggyengébb napsugára sem világítja meg a nyomorúság
éjének ránk boruló peremét?

Itt az ideje a szervezkedésnek és szövetkezésnek . " Fogjunk kezet; kezd
jük a krajcáros hitelszövetkezeteken, a literes takarékmagtárakon; világosít
suk föl a népet; ha sok községben megmozdul a szövetkezés lelke, akkor ki
lesz pótolva a kár, mert a tespedés jégmezőit eltüntette a mezőt pusztító jég;
a lelki jégverés kárait megszüntette a felhők jégverése...

(Cikk az "Esztergom"-ban. 1902 szept. 14.):

"Sz~gény, elhagyatott falusi nép, ki lesz a te segítőd, ki a te gyámolód?
Nincs az a széljárta. horpadt szerhájú, vakolatából kivedlett, sárral tapasztott
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kutyakaparó, melyhez Magyarországon a nép közigazgatási állapotát s élet
körülményeit hasonlítani lehetne. Ha volna olyan kutyakaparó, melynek nincs
udvara, nincs portájá, melynek hideg volna tűzhelye, s szerteszéjjel hullnának
falai, azt a szegénység terhe alatt roskadozó rongyos, fonnyadtarcú lakók, ezek
az igazán örömtelen exisztenciák, fölgyujtanák s elmennének - Amerikába.

Szent Isten, milyenek azok a faluk a magyar kultúrállambanr Ha falvak
nak is van fiziognómiájuk, Magyarország faluinak arculatáról a rendetlenség
nek, a Iöloszlásnak, a bomlásnak, a züllésnek, az éhségnek foltjai rínak le,
melyeket közbe-közbe még a kényuraságnak, a szivtelenségnek, az elnyomás
nak, s az elsötétült nép-kedélynek barázdái szántanak föl!

(Pünkösdi tűz. "Esztergom." 1899 máj. 20.):

"A legnagyobb s legfontosabb eszmék és igazságok készen, tüzes nyel
vek alakjában hullottak az égből, de az életet intéző s alakító igazságnak
nagy része, mely a természetből való, nem jött le készen; azt keservesen, váll
vetett társadalmi munkában kellett megszereznünk.

Ime, két igazság tüze lobban föl: az egyik az égből, a másik a földből;

de nem azért, hogy egymást kioltsák, nem azért, hogy hatásaikat kölcsönösen
bénítsák, hanem hogy egymás céljait szolgálják. Egymásra vannak utalva, egy
más nélkül nem is érvényesülhetnek."

A kereszténység legszebb gondolataí: az ember méltóságáról, szabadsá
gáról, egyenlőségéről, a lélek értékéről s ez értéknek megfelelő műveléséről,

az erényben való képesítéséről merő képtelenségek vagy csak nagyon tökélet
lenül valósíthatók meg, ha a gazdasági haladás nem nyujt hozzá utat-módot.
A gazdasági haladás által lesz az erkölcsi és fizikai élet finomodása közkincs:
általa vezethetők be a népesség az értelmi és művészí javak élvezetébe; s
viszont mig a népnek óriási része marha-módra le van nyűgözve. míg a lakos
ságnak túlnyomó fele a munkától el van csigázva, addig az értelmi s erkölcsi
javaktól távol esik."

S amint ez a két tűz elhatalmasodik, aszerint alakul a világ. Az igazság
győzelmes előhaladása letöri a régi világot s teremt újat; nem hiába mondja
az Irás: .Kűldd ki lelkedet, s újjá alkotsz s megújítod a föld színét". A prak
tikus szükségletek befolyása alatt változik, alakul minden jogi s társadalmi
intézmény. Semminek sincs az emberi alkotások közt patentje az örökké
valóságra; addig álljon, amíg jó; azontúl nincs létjoga. Ezt kívánja a rend.
Tehát az Isten is.

Ez fontos felismerés. Vannak konzervatív nézetek, melyek minden újjá
alakítással szemben a "rendre" appelláinak, s minden mozgalmat "rend" sze
rint fejbekólintanak. Ezek nem az élet áramának hullámai, hanem csak a véd
gátak karói. Ök is missziót teljesítenek, de beismerhetik, hogy a föladat súly
pontja nem az ő óvakodásukban, hanem az új alakítás, a fejlesztés érdemé
ben fekszik.

Kereszténység és konzervativizmus tehát éppen nem mindegy. Ki mond
hatja a tüzet konzervatív elemnek? Keményít, de porlaszt is, s talajt készít
a jövendő termékenységnek."

Álljunk tehát bele a nép, az emberiség haladását, fejlesztését, fínomo
dását, művelődését szolgáIé áramlatba. A pünkösdi tűz világosságát szolgálja
majd ez az áramlat is. Nélkülünk nem eshetik meg ez a nagy munka. Nemde
a "testvérek", a "viri fratres" utódjai vagyunk? Nemde a legnagyobb eszmék
a mi egűnkön tündökölneki s járja-e, hogy félreértésből vagy kicsinyes félté
kenységből meggyanúsítsuk azt a másik tüzet, mely színes fény, de melyből

lidérc lesz, ha hozzá nem csatlakozunk?
Van a szellemi, a művelödésí áramlatoknak is sok Iszapjuk. van e tűz

tisztulásnak is sok lepergő salakja; de azért a jó erősebb, mint a rossz, s a
sok buzdulás t és alkotást utóvégre is tűz próbálja meg; a széna, a szalma elég,
a maradandó kiállja a próbát."
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(Cikk az "Esztergom"-ban. 1902 nov. 23.):

"Vádolnak szocializmussal, antiszemitizmussal, radikalizmussal, ki ezzel,
ki azzal, ahogy jön; az egyik ezt, a másik azt hajtogatja, természetesen aszerint,
amint- elevenjükre tapintunk s egyéni vagyosztályérdekeiket veszélyeztetjük.
Kijelentjük, hogy nekünk az egészen mindegy, hogy mások, kik matricákkal
és frázisokkal dolgoznak, miféle érzelmi megháborodásokba esnek; reánk nézve
a dolog, nem a név, hanem a közügy s nem a részleges érdek a döntő. Mikor
társadalmi s gazdasági állásfoglalásról van szó, akkor nem teóriák, hanem gya
korlati szükségletek lebegnek szemeink előtt, s főelvünk az igazságnak. s a
gyöngének védelme.

Ha ezt szocializmusnak, antiszemitizmusnak, radikalizmusnak tetszik hivni
az illető uraknak, ez egészen privát passzíójuk, de reánk nézve nem irányadó,
s hozzá tehetjük bátran, hogyajogfejlődés s az emberi szellem törtetése sem
fog ez akadékokba belebotlani, s azért útjáról bizonyosan egy paraszthajszál
lal sem fog letérni!"

(Mázsálás. "Esztergom," 1901 ápr. 1.):

"A nemzeteket is mérik vaskarú mérleg nélkül... E mérlegen a gazda
sági javak nyomnak S döntenek; más szóval: koldusnépek tönkremennek. Nem
mondtam én, hogy a gazdasági helyzet megteremtésébe erkölcsi hatalmak bele
nem folynak. Hogyne folyna bele szorgalom, élelmesség, takarékosság, önmeg
tagadás, kitartás, Istenbe vetett bizalom s remény? .. Erkölcsi javaknak gazda
sági erők nélkül nincs értékük s nincs forgalmuk; szegény népeknek nincs
kultúrájuk. A szegénységet meg nem állítja, ismétlem, sem kapisztráni szó, sem
malaszt, sem kereszt, sem keresztért való lelkesedés; ez mind szükséges, de
azután hozzá kell fogni a kérlelhetetlen, józan munkához. Magvarországon
most mázsálja a magyar népet a gazdasági fejlődés. Mit kell tehát tennünk?

Először azt, hogy az ídealizmusnak reális talajáról ne feledkezzünk meg,
mert különben homokra építettünk. Fogja meg mindenki két kézzel a gazda
sági érdeknek mentő kötelét; azon van a horgonya az örök életnek is s ahhoz
van kötve az élet zivataros tengerén úszó, mentő szálfa, a kereszt.

Másodszor: legyünk meggyőződve, hogy a nép egyenként elvész és el
pusztul; csakis szövetkezve képes ellenállni az erősebbnek; szövetkezésben a
nép erősebb."

(Valóságot mindenütt! "Esztergom," 1900 júl. 8.):

"Valóságot míndenütt.
. . . Kettőt kell követelnie a társadalom természetes fejlődésének. kettőt:

először azt, hogy a hatalom a konzervatív tényezőktől gyámolítva őszintén,

komolyan, kitartóan dolgozzék; másodszor azt, hogy hatalmát soha a tehet
ségek elnyomására, soha az ügy rovására ne használja; mihelyt rovására,
kárára kezd válni a közérdeknek, rászolgál végnélküli panaszra s gyülölkö
désre s elveszti lábai alatt a talajt.

Tehát komoly munkát s a közérdeknek önzetlen szolgálatát követeljük
a tekintélytől épúgy, mint a közvitéztől, a hatalomtól épúgy, mint az alatt
valótól.

Nem érjük be az állással s a hagyományos előkelőség impozáns kár
pitozásával.

- Nem érjük be a névvel, sem a címmel.
Nem érjük be a munkátlanság megszokott, de meg nem okolt kivált

ságaival.
Nem érjük be velük sem az államban, sem az Egyházban. A formák üres,

de szépen borított skatulyák; a ragyogó cégérek s a magas spanyolfalak előtt

nem borulunk le, mint az igazhivő muzulmán a Kába köve előtt, mí tudjuk,
hogy ezek mind kövek, hogy níncs bennük élet s nem serken meg haladásunk
s fejlődésünk csirája kiaszott méhükben.

268



A kiváltságok s a semmittevések e "klasszicizmusa" előtt meg nem áll
a világ haladása, hanem elsöpri azt.

Hogy Magyarországon ez efajta klasszicizmus még virágzásban van, saj
nos, tapasztaljuk. Virágzik, mint a bazsarózsa s hivalkodik, mint a pipacs.
S még nem támadt Sanchez-re, aki kitekerné a nyakát. Meg is járná Sanchez
barátunk, mert bizonyára az ő nyakát tekernék ki.

S így lesz ez addig, mig Magyarországon a munka társadalma nem hódítja
el a tért, s amig a munkában öntudatra ébredt nép nem kezdi érezni magát,
önmagát; nem kezdi érezni az élet valóságát és jogait. Az élet jogát pedig ki
hirdette Szent Pál, hogy aki nem dolgozik, az ne egyék; amiből körülbelül
azt is le lehet hozni, hogy minél többje van valakinek, annál inkább dolgoz
zék; mert a sokból sok kötelesség származik s hárul a szerenesés birtokosra.
Ez illik alacsonyra és nagy úrra, alattvalóra és hatalmasra. E szerint kell meg
vizsgálnia magát míndenkínek, arisztokratának és főpapnak, grófnak és püspök
nek: végezek-e oly komoly, oly nehéz, oly kitartó munkát ezekért az ezer és
százezer és millió koronákért. oly nehéz és oly kitartó munkát, mint amilyet
a kapás ember végez júniusi napszámában s az arató júliusi hosszú napjain?
Mert aki éppenséggel sem tesz, hogyan juthat az nagy, gyakran száz meg
százezres fízetéshez vagy jövedelemhez?

Aki erre a kérdésre lelkiismeretesen és megnyugtatólag tud felelni, az
férfiú, és nem szám, sem cím, sem méltóság, az nem pénzeszsák, sem kenyér
fogyasztó, s az ilyen megfejti a társadalmi ellentéteknek egyik legégetőbb kér
dését, melyet mások hiába oldozgatnak jogra, paragrafusokra, hagyományra
való hivatkozással."

(Keresztény magyar ifjúság. 1906 karácsony}:

"Nagy, győzelmes bizalommallengetem meg az efemer élet és elhalás
fölött az én fenyőágamat. Ez az ág a fűszeres karácsonyfák ága; rajt ég hitem
nek illatos viaszgyertyája, s zöldes aranyfény borít rá glóriát. A körülöttünk
hervadó és satnyuló emberiséghez fordulunk vele, azokon a régi utakon, melye
ken Krisztus járt. Krisztus els ö lépése a földön a barlangba, a trogloditák ősi

lakhelyeibe irányult. A legmagasabb égből a legmélyebb szakadékba lépett.
Kereste a degradált embert, az alacsony, a leszorított embert. Leszállt a mély
ségbe, mert ha valakinek, akkor hát azoknak "ott lent" kellett a Megváltó ...
Ma sem veszett ki a magvuk, van a degradált, leszorított emberből még ren
geteg sok.

Lengessük meg karácsonyi, glóriás, illatos fenyőágunkat e modern milliók
fölött. Azok is "ott lent" vannak; patkányok közt vagy béreslakásokban négy
családonként összezsúfolva laknak; gyermekeik porcait. még nem is csontjait,
hajlítgatja s nyomorítja kegyetlen munka, arcuk fakó s színükkel elvesztik
szívüket ís az emberiség nagy reményei s kincsei iránt.

Ezeket "ott lent" föl kell emelnünk I A le alacsonyított modern ember
hez Krísztusnak épúgy van missziója, mint Róma és Hellasz rabszolgáihoz.
Nem szabad rajtunk száradnia Kingsley kegyetlen vádjának, aki azt vágja a
modern társadalom szemébe: mindenhez értünk, pamutot kifogástalanul fehé
rítünk, acélt fölségesen keményítünk, de az ember nem érték előttünk; szabad
ságnak s jogainak állítólagos tiszteletétől a szabad egyéniség és érvényesülés
hatalma szíjat vág hátából s összetöri csontjait. Krisztus tiszteletre tanít az
emberek iránt. A tisztelet, melyet iránta tanusítunk, fölkelti becsületérzését, s
ő ígazi öntudattal csak annak fog szemeibe nézni, aki tisztelettel közeledik
feléjel

Bár állíthatnánk minél többeket, a nemzetnek összes, jogért s méltányos
jobblétért küszködő rétegeit a karácsonyfa alá, hogyeltelnének fűszeres illatá
val, hogy szemükbe ragyoghatna az emberiség jobb reményeinek zöldes gló
riája, s kezet fognának velünk, hogy reménységünk s törekvéseink valóra
váljanak.



Az ág pedig lengjen, lengjen fényesen s illatosan fölöttünk s biztasson
mindnyájunkat, mínt biztatta mindazokat, kik a fölszabaditás nagy munkáját
eddig oly sikeresen szolgálták. Ök is, mi is a szent karácsony apostolai
vagyunk."

(Pünkösdi tüzek. "Alkotmány." 1914 máj. 31.):

"Vannak a népek történetében korok és korszakok, melyeknek szimbó
luma a tavasz; s ilyenkor úgylátszik, mintha felpezsdülne a nemzetek vére,
míntha lángot fogna gondolatuk, s mintha valami bár érthetetlen, de mégis
jól megérzett ősi erőnek vonzását követnék. Azért ilyenkor tenni s áldozni
készek; lelkesednek és küzdenek, s ugyanakkor aztán teremtenek is. Ilyenkor
a konzervatív passzivitást az élet vágya váltja föl, s új, friss s üde élet szele
leng végig a világon. Az ily korszakokban nagyot fordul a világ; ilyenkor
vonul végig a társadalmon az új korszakok ekéje, mely századqs, sőt ezredes
intézményeket forgat ki, hantokat és sírhantokat borít föl, történeti alkotásokat
s emlékeket morzsol szét, de e morzsalékokból az új virágzás termőföldje válik,
mint ahogy a régi glecserek jégekéje alatt is kőzetekből őrlődött lősszé, agyaggá
s termőfölddé a terméketlen kéreg.

Ilyenkor vonulnak végig a világon próféták; akár a Szentírás prófétái
az Istentől ihletve, akár a szabadság, a haladás s fejlődés énekesei s költői

nagy érzések erejében. Egyik a lángész fáklyájával, másik a szónak viharjá
val, a harmadik a virrasztó remény hajnali fényével ébreszti az emberiséget;
ébreszt s több szabadságról, nemesebb emberiségről s szerencsésebben fejlesz
tett egyéniségről álmodik s énekel.

A magyar nemzetnek ily tavasza volt az 1848·ik éva nemzeti ébredés
nek, az alkotásoknak, vagyis inkább csak a nagy kikezdésnek kora. Ez a kor
föl akarta ébreszteni a magyarság öntudatát, ki akarta fejleszteni nemzeti egyé
niségét s kultúráját. Ez a kor lelkesült a magyar alkotmányért s a magyar
nyelvért; erős, nemzeti állam volt az ideálja. Szabadságról beszélt, a jogokról
intézkedett; jogot akart juttatni annak, akinek nem volt, s nemesebb szabad
ságot teremteni ott, ahol még a gyámság s az elnyomás volt az úr. Ekkor
értelte meg a nemzet önfenntartási ösztönét s követte azt; megtisztelte magát
azzal, hogy .élní akar s nem tompitotta el érzékét a mult iránt, melyet becsült,
a jobb jövő szeretetével, s ugyancsak nem fojtotta el ösztönét a haladás iránt
a multhoz való oly ragaszkodással, mely bénította volna törtetését!

A haladásnak és fejlődésnek ily korszakai mindig pünkösdi idők, s a
világ fejlödését intéző Istennek szelleme nyilvánul meg bennük. Ne zavarjon
meg az, hogy rohamosak, hogy sok bűn és alávalóság, sok gyarlóság és szen
vedély is kavarog bennük: a bűn s az alávalóság nem isteni, de a fejlődés

energiája, a nagy eszmék, a nagy hit s az áldozatos szeretet lelkéből valók.
Ez a Lélek tüzesedik ki a történelem egyes korszakaiban s tőle s ihleté

től való a szabadságnak tiszteletreméltó szeretete. Tőle való az új idők viharos
szélzúgása, belőle a hitnek kitüzesedése. Nélküle a fogalmak hidegek s a von
zalmak gyöngék; tudunk bár róluk, de nem éreztetik meg velünk hatalmukat.
Ezt bizonyítja a történelem. Nem tudták-e az első keresztények, hogy mi az
egyenlőség s a szabadság s nem hirdették-e, hogy Krisztus Urunk felszaba
dított minket a rabságból. s hogy az Isten fiaihoz a gazdasági rabszolgaság
nem illik? Igen, tudták ezt, hirdették is. de e részben még nem lett pünkösd
a világban, mert a világ még nem érlelődött rá; a szó még csak fogalom volt,
érzés és lelkesülés nélkül. Hát azok a keresztes vitézek, kik vérüket ontották
Krisztusért, nem tudták-e, hogy mi a testvériség? Tudták nagyon jól, de azért
még nem nemesbült bennük az érzés annyira, hogy a jobbágy-társadalomban
azt az igazibb testvériséget s egyenlőséget érvényesíteni tudták volna. Hát a
megváltás hitében élő modern ember nem látja-e az óriási gazdasági ellen
téteket s nem ütközik-e meg azon, hogy az egyiknek milliói vannak, a másik
nak meg fillérei sincsenek? Dehogy is nem látja, s már kezdi érezni is az
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ellentétek e szégyenletes kínját, sürgeti már az újat, szomjazza már a job
bat, de végrehajtani még nem tudja; e részben még nem hasadt rá a pünkösd.

Ezt a pünkösdi átható nagy hitet s nagy szeretetet, ezt az ideális gon
dolkozást s áldozatkészséget az Isten lelke gyujtja ki végig a történelmen
új meg új pünkösdi tüzekben. Azoknak pedig, kik az igazi haladás és oda
adás szolgálatában állnak, az Isten e Szentlelkét szeretniök kell; meg kell
Iátníok fényeit s meg kell tapasztaniok erőit. Hinniök kell abban, hogy az igaz
ság, jóság és szépség nemcsak ideológia, hogy a hit nemcsak régi fogalmak
hideg tükrözése, hanem hogy az mind igaz, mély valóság I Hinniök kell a Szent
lélekben s szolgálniok kell őt. Először úgy, mint ahogy anagy angol kardi
nális, Newmann mondotta: "Sohasem vétkeztem a világosság ellen"; azután
pedig úgy, hogy anagy hitet s szeretetet az életbe vigyék át s tudjanak áldo
zatokat is hozni értük. Áldozatokat hozni s nem az önzés inspirációira hall
gatni; az igazi haladást szolgálni s nem a hatalom után tüskén-bokron keresz
tül szaladni. Aki kenyérrel be nem éri s az igazság küzdelmes kardjánál többre
becsüli a címet, a méltóságot s a pénzt, annak nincs missziója az eszmék szol
gálatára.

S nemcsak hébe-korba kell áldozatokat hoznunk az eszmékért, hanem
kitartással kell dolgoznunk megvalósításukon s ezen a téren óriási feladatok
várnak Magyarországra, mely még mindig nem a munka társadalma. Lelke
sedése is kell, de a lelkesedéshez apostoli kitartás, vértanui hűség s áldoza
tos munka is kell, s ez utóbbiból van itt kevés köztünk. Mindkettő kell. s
pünkösdi lélek csak abban van, ki mindkettőnek híve. A régi Magyarország
még csak lelkesedni tudott s dolgozni nem szeretett; az új Magyarország meg
csak dolgozni akar s az eszményeket lekicsinyelni. A régi Magyarország tunya
volt, az új Magyarország blazirt lett; az nemzeti volt és szegény, ez kozmo
polita és nem gazdag; míndkettő a bomlás és romlás mérgét hordozza magában.
Ezzel szemben a pünkösdi szellem abban a Magyarországban lesz, mely magyar
is, hivő is, idealista is, nemzeti is, ugyanakkor pedig munkás, szorgalmas és
takarékos is. Ebből a pünkösdi tűzből válik egyéni derekasság s öntudatos
nemzeti élet."

(Beszéd az OMGE-ben. 1916.):

Ezek az udvartalan házak, ezek a hónaposszobák, ennek az abnormis
rendszernek egész fejlődese kiradírozza a mai generáció lelkéből a szülőí ház
fogalmát. Én tudom, hogy sok mindent szükségszerüen magával hoz a civi
lizáció, de helyes birtokpolitikával sokat javíthatunk a helyzeten. Németország
ban ebben az irányban már sok mindent tettek s Ausztriában is többet tettek,
mint nálunk. Németországban a Boden-reform keretében határozott lépések tör
téntek a -telepítésnek gyakorlati életbeléptetése felé. Nálunk azonban hiányzik
a praktikus mód, hiányzik a lehetséges út megjelölése, úgy, hogy elrontja gyom
rát, a gazdasági gyomrát a földdel, mert tőkeszegénységemellett többet vállal,
mint amennyit bir.

Ennek az áldatlan helyzetnek megváltoztatására és arra, hogy a l népnek
földet biztosítsunk, vonatkozik az én indítványom. Nem kívánom. hogy rög
tön itt határozzunk. A kérdés sokkal terjedelmesebb, sokkal nagyobb megfon
tolást igényel, semhogy itt most erről határozni lehetne.

Indítványom odaterjedne. hogy a közgyűlés méltányolva az elveket s
rokonszenvezve az irányzattal, küldjön ki hozzáértő férfiakból bízottsaget. kik
a•. örökbérlet-rendszer e vázlatát alaposan megtárgyalják, s ha azt erőteljes

társadalmi és gazdasági akció alapjául felismerték, induljon meg az Országos
Gazdaszövetség kebléből társadalmi mozgalom ez eszméknek népszerűsítésére,

úgy, hogy azután törvényhozási úton is megvalósíthatók legyenek."
Prohászka püspök, miután főbb pontjaiban ismertette indítványát, melynek

lényege abban állott, hogy a kötött birtok 10.000 holdon felüli szántóföldeiböl
kisüzemi örökbérleteket kívánt a rokkant katonák számára létesíteni,
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javaslata másik részében, mely azt kívánja, hogy a hadviselt katonák
nak földet kell juttatnunk, a nemzet becsületbeli kötelességének mondj 'l ezt:
uA mi hőseink, akik Limanovánál és Doberdónál harcoltak, nem mehetnek. szét
verklivel az országban, mint Solferino után mentek katonáink ... Ha nem volt
miért harcolniok, ez végzetes következményekkel járhat rájuk nézve. Ha mi
az indítványomban lefektetett nagy szociálís reformot megoldjuk, megalkot
juk 1848 óta a legnagyobb reformot Magyarországon, megalkotjuk Magyar
ország birtokelosztásának reformját."

(Főrendiházi beszéd. 1918.):

"... Kijelentem, hogy az anyaszentegyház is, melynek alázatos és szerény
tagja vagyok, mindenesetre az igazi demokráciának hive, pártfogója és elő

mozdítója akar lenni.
... elfogadom a törvényjavaslatot, mégpedig azért, mert nem tudnám a

lelkemre venni, hogy most bármikép is megakadályoztassék ennek a nagyobb
térre, szélesebb körre terjeszkedő demokráciának térfoglalása.

Igaz, hogy e részben sokan másfélekép vélekednek. Némelyek azt mond
ják, hogy erre azért van szükségünk, mert hiszen azok a hősök küzdöttek és
véreztek, adjunk nekik jogot. Mások azt fogják mondani, hogy szükséges, el
kerülhetetlen, mert ezt a reformot az idő, a szenvedések követelik.

Mélt. Főr.! Én azt gondolom, hogy egy rendkívül fontos momentumot
hanyagolnak el azok, ·kik csak erre irányítják a figyelmet. Szerintem ezt a mi
saját érzéseink követelik! Ezt a jogkiterjesztést mi a szegény, szenvedő, egyen
lőtlen kultúrájú nép fölemelésének szükségérzetéből merítjük. Mi úgy látjuk,
hogy valamint ez a nemzet nem viseli másban sem egyenlően a terhet, épúgy
ennek a nagy világháborúnak terhét sem viseli egyenlően, hanem hogy volta
képen -- tisztelet-becsület a kivételeknek, a középosztálynak és mágnásoknak.
- a magyar nép, a magyar paraszt húzza ennek a háborúnak is rettenetes igá
ját. És következőleg, mivel az emberiség érzi, és mivel mi mindnyájan érezzük,
hogy itt egyenlőtlenség van, és látjuk is a történelemből, hogy az érzések
hogyan változnak el, erőszakot követnénk el önmagunk ellen, hogyha abba a
jogrészeltetésbe nem léptetnők bele a mí szegény, addig attól a szavazati jog
tól sok tekintetben megfosztott polgártársainkat.

Én nem akarom a jogokat akkor adni és privilégiumokat addig fenn
tartani, míg azoknak fönntartása lehetetlenné válik. Nem akarok hasonlítani
ahhoz a fösvényhez, aki az ő gránátalmáit mindennap az ő almáriumában néze
gette, és csak akkor evett egy-egyet belőle, amikor azok már rothadni kezd
tek; mikor nem tehette el azokat már tovább, akkor maga kezdte élvezni. Van
nak jogok, melyek tarthatatlanok. Vannak jogkorlátozások, amelyeken keresz
tül vág a fejlődés árja. Nem kell megvárni azt az időt, mikor az erőszak ki
tapossa a maga szémára, iletve a nép számára ezeket a jogokat; meg kell érteni
a zidők jelet: ezeket az érzéseket nekünk, mint a megértés orgánumainak és
szenzóriumainak törvénnyé kell változtatni, és akkor azután nem a kényszer,
nem a szükségesség, hanem a készség, az igazi felebaráti szeretet, az igazi
polgári megbecsülés nyitják meg többek számára az alkotmányosság sáncait.

Ami tehát engem rendkívül indít arra, hogy ezt a törvényjavaslatot el
fogadjam, az éppen az érzéseknek ez a logikája. Azután, nyiltan bevallom, nem
vagyok politikus. A politikának, a pártharcoknak, a hatalmi harcoknak mín
denféle komplikációjába nem ereszkedem belé. Amely oldalról jön valami nép
mentő, a nép javát szolgáló indítvány, készséggel fogadom el azt, és örülök,
ha annak végérvényesítésében közreműködhetem. Azért itt is elfogadom a
kevesebbet a többnek reményében, elfogadom a kezdetet a folytatás kilátásá
ban, elfogadom azt, amit adnak, örömmel, készséggel, hálával, a magyar nép
javára, a magyar demokráciának, annak az igazinak felvirágoztatására és elő

mozdítására.
. . . Rendkívül zokon esik nekem, hogy a hat osztály végzését mint

választójogi kelléket vették föl a törvényjavaslatban.
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Mert én is statisztikával dolgozom és látom, hogy ezt az analfabétizmust
és annak következtében a kizárást a választójogból leginkább megkeserüli a
mezőgazdasági nép, mert a mezögezdeségban s a cselédségben a magyarság
kontingense, arányszáma sokkal nagyobb, mint az 1913-iki törvény jogosultjai
között, és épp ezek között az analfabétizmus még mindig nagyon el van ter
jedve. Ha veszem ezen 4-5-6 holdas gazdákat, kihozok 200-300.000-et is,
akik az analfabétizmus miatt ki vannak zárva, és ha más jogcímen fel is van
nak véve, bátran azt lehet mondani, hogy 200.000 tisztességes magyar mező

gazda, vagy mezei munkás ki van zárva a választójogból azért, mert az értelmi
cenzust nem üti meg, jóllehet a tisztesség, becsület cenzusát teljesen megüti.

. . . Ugyancsak nemzeti szempontból nagyon sajnálatos, hogy a nők sza
vazati jogát teljesen elejtették. A nők szavazati joga époly szükséges társa
dalmi, gazdasági fejlődés, mint a nő egyéniségének társadalmi és gazdasági
súlynyerése.

. . . Dacára ezen aggodalmaimnak, melyek úgy a kitágítás szűk voltát,
mint a magyar nemzeti irányzatot illetik, szívesen hozzájárulok ezen törvény
javaslathoz. Megszavazom azt, ismétlem, abban a reményben, hogy ez esirája.
megkezdése egy boldogabb, szebb és erőteljesebb haladásnak; hogy ez fokozza
majd a mi nemzeti életünket, s hogy azt a többet érő demokráciát, melvet
mindenesetre a gazdaságban, birtokpolitikában, a kultúrában kell megalapozni
- ezt a gazdagabb, teljesebb, épebb demokráciát segíti majd ránkhozni. Ebben
a reményben megszavazom, és kívánom, hogy e szónak igazán súlya legyen,
hogy ezen férfias remény valóságnak bizonyuljon."

(Cikkek a "Magyar Sion"-ban. 1899.):

"Mi jellemzi ezek után az egyháztörténelmen is eligazodni tudó helyes
gondolkozást?

Nem egyéb, mint az, hogy nekünk a társadalmi fejlődésbe, a gazdasági,
politikai s erkölcsi kapcsolatokba egészen új belátásaink vannak, s jobban
tudjuk épp ezek alapján megítélni a történést s a gazdasági s társadalmi el
változásokat, mint a régiek. Most a fejlődés gondolata világít bele a küszködő

életnek problémáiba. E világosság mellett kell néznünk az Egyház történetét
is s nem szabad kívánnunk a XII. vagy XV. századbeli Egyháztól sem valamit,
ami csak a XX. században volt lehetséges. Ez az eljárás minket jobban kötelez,
mint akár a XIX. század első felében élőket, mivel belátásunk a fejlődés mene
tébe azóta is sokal világosabb s áthatóbb lett, azért állásfoglalásunk a világ
s a társadalom érdekeivel szemben, no meg törekvéseink a világ s a társada
lom megváltoztatására sokban eltérnek a multnak gondolkozásától s állás
foglalásától.

Véleményem szerint a társadalmi fejlődés most oly stádiumban van, hogy
nemcsak egy rendnek, a negyediknek bevonulását jelenti az "alkotmány
séncaí" közé, hanem jelenti az egész társadalomnak új, észszerűbb s igaz
ságosabb berendezkedését. Épp azért most már nem egy, még kívül álló rend
nek érdekéről lesz szó, hanem az egésznek elvá1toztatásáról."

"Az Úr Jézus nem teremtette meg a társadalomnak eszményi non plus
ultra állapotát; nem tette azt, hanem fölszította bennünk a lelket s buzdított,
hogy imádkozzunk s tegyünk is róla, hogy jöjjön el hozzánk az Isten országa.
A földi ország elé pedig s annak tökéletesülése elé nem gördített akadályt,
sőt tanításával s az Isten gyermekeinek testvériségével, melyet a világba lép
tetett, irányt adott s utat mutatott a lehető legjobb s legméltányosabb társa
dalmi állapotoknak megteremtésére. A társadalomnak uralkodó osztályai nehe
zen értik meg az Evangéliumnak alkalmazását s a társadalmi alakulásokat
átlag nem ők, hanem az osztályharcok intézik, de mikor az átalakulás meg
történt s az érdekharcok zavargó benyomásai elmúltak, azon vesszük magun
kat észre, hogy a fejlődés folytonos, s ha nem is halad egyenes vonalban, mégis
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csak közelebb érünk az Isten nagy gondolatainak nemcsak az örökkévalóság
ban, hanem az időben való kialakulásához...

"A kereszténységet nem szabad semmiféle kultúrával, vagy kultúrfokkal
azonosítanunk: nem a középkorral, nem az újkorral. nem monarchiával, köz
társasággal vagy demokráciával, sem városi, sem nagyipari indusztrializmusseh
mert az államok s a gazdasági berendezkedések a maguk útján járnak, fejlőd

nek s hanyatlanak; az ellentétek egymást hívják, a tomboló individualizmus
II kapitalizmus szocialista ellenszerek után, a csalódott demokrácia pedig Cézár
után vágyik s azokat ha kell, forradalmak árán is előhívja. Mialatt a keresz
ténység végigkiséri az emberiséget a maga állami s gazdasági fejlődésének

összes szakán, néha jobban, máskor kevésbé befolyásolja a gazdasági s állami
formák s intézmények kialakulását; azonban mindig gondozza a lélek igényeit,
óvja az erkölcsi lét alapjait, biztositja az igazság, a rend s fegyelem feltételeit
s visszahat természetesen államra s társadalomra is azoknak lelke s lelkiisme
rete által, kiben mély hit, bensőség, intuició s eleven tetterő jelentkezik. Ezek
által sürgeti a jobb állapotokat, éleszti a többi igazság s jóság szomját s meg
vivja az elnyomott s felszabaditandó társadalmi rétegeknek s a lelki szabad
ságoknak harcait s közreműködík egy jobb, s boldogabb világ kialakításában."

"A keresztény filozófia eligazít minket időn s örökkévalóságon; szerínte
alkothatjuk meg tüzetesen a kultúra fogalmát:

Az Isten gondolatai szerint az emberiség úr legyen a földön, legyen kul
túr-emberiség. Ettől csak egyet kell lépnünk s fölfogjuk azt is, hogy az Isten
gondolatai bizonyára a kultúrjavaknak szélesebb s tágabb körökben való élve
zését szánják az emberiségnek, el fogjuk tehát ismerni azt is, hogy a társa
dalom mozgalma, mely egyre mínél több embert részesít a kultúrjavakban,
a természetes fejlődés követelménye; el fogjuk ismerni, hogy az emberi sza
badságok kiterjesztése nem liberalizmus és tévtan, hanem isteni gondolat, 
valamint azt is, hogy az emberi jogok kihirdetése nem szabadkőművesség,

hanem igaz, való kereszténység.
Elismerem, hogy a legtermészetesebb mozgalmat gyakran téves irány

zatok zsákmányolják ki, valamint a francia forradalmat se helyesli senki vértől

izzó, embertelen kegyetlenkedéseiben; de ami az emberi jogokat s a szabad
ságnak kitágítását illeti, azt szemére gáncsként senki sem vetheti, még akkor
sem, ha e szabadságnak illetéktelen és mértéktelen kiterjesztése az éretlen
tömegekben nagy kárt tett. Nekünk, katolikusoknak, az öreg hibánk, hogy a
történelmi fejlődéssel s a tényleges állapotokkal nagyon is összenövünk s a
ténylegesen fönnállóra ráruházzuk az isteni rendnek és akaratnak tekintélyét;
őrt állunk minden intézmény mellett, amelynek szerencséje van, hogy fönnáll."

(Amire a forradalomnak is szüksége van. .Katolíkus Szemle.' 1919.):

"Ha valaki azt hiszi, hogy a jövendő Magyarország tisztára abból az
értelmi s erkölcsi tökéből fog megélni, melyet a forradalom fölvonultatott,
az lehet radikális és szocialista elvtárs; de úgy az az önérzet, mint ez a lel
kesség óvatossá teszi a kritíkust, mert túlságosan egyoldalú s elfogult szem
pontra szegezi le a szemlélőt, mert ugyanakkor a mindenkori pártoknak ere
deti bűnével, azzal a hamisitvánnyal mutatkozik be, mintha a párt minden,
vagyis az egész nemzet volna. Pedig a párt mindig csak rész s nem egész,
s a forradalom sem minden. Párt is, forradalom is a nemzeti erőknek egy része,
J'!gy darabja, s azon a darabon kivül van még sok más, amire szüksége van
Magyarországnak, hogy megálljon, s amire még inkább szüksége van, hogy
boldog legyen.

Állapitsuk meg tehát, mí az, ami a forradalom érdeme s dicsősége, s
másrészt mi az, ami nélkül a világon semmi, tehát a forradalom sem vezet
célhoz, sőt ami nélkül ellenkezőleg csak újabb forrongásoknak s felfordulá
soknak lenne kezdete.
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A forradalomnak nagy érdeme van. Feltétlenül elismerem, hogy a forra
dalom letörte azt, ami avult és korhadt volt alkotmányos világunkban, s hogy
újat hozott, aminél jobbat s dicsőségesebbet nem hozhatott, meghozta a sza
badságot és függetlenséget. Pusztító viharként vonult el fejünk fölött, me ly
elsöpörte a királyi trónt, rombadöntötte az alkotmányt, a képviseletet, a
törvényhozást, hogy helyet teremtsen az új rendnek, a magyar demokrácia ki
építésének. Ez a pusztító orkán ránehezedett ólomszámyaival az államépületre.
s az leroskadt alatta. Már nem is kellett olyan 48-as szabadságharc, hanem
szinte magától adódott, hogy kiváltunk az elemeire szétbomlott monarchiából;
'- kiváltunk, mint olyanok, kik kezdet óta sem tartoztunk oda, ahová szeren
csétlenség és kényszer fűzött s megtaláltuk végre magunkat a független s
szabad hazában.

. . . Az' államforma is elváltozott. Demokratizálni akarnak mindent: hatalo
mat, jogot s vagyont. A népfölség elve mellé állítják az általános jólét elvét.

... Mindezeket a politikai vívmányokat készséggel elismerjük s kivivóik·
tól nem tagadjuk meg tiszteletünket.

Ez elismerés s forradalmi erők s pártok iránt csepp lehangoltságot sem
ébreszt bennünk, s nem búsulunk el attól a gondolattól, hogy íme, ezt a nagy
dolgot nem mi csináltuk, a szabadság kolosszusait nem mí söpörtük el, s nem
mi robantottuk szét a fejlődés torlaszait. Nem búsulunk el pedig azért, mert
azt tartjuk, hogy tegye meg mindenki a maga dolgát, s cseppet se búsuljon
azért, hogy nem tehet s nem tesz meg mindent. Mi az Isten szolgái vagyunk
s az ő gondolatait akarjuk megvalósítaní. de sohasem láttuk be oly világosan
azt, hogy vannak az Istennek más, vannak lázadó szolgái is, akik bár károm
kodva, mégis szándékait szolgálják. Ilyen szolgák a háborúk, a lázadások, a
forradalmak I Elszorongva nézem e sötét, majd vérpiros hadakat, s kicsiny
leszek s eltörpülök, mikor a világorkánok villámtüzénél csatáikat szemlélem
s mikor arra a beismerésre jutok, hogy ezt a harcot megvívni s ezt a győzel

met kivívni én nem tudom ... erre ők valók I Igy van ez megírva a világrend
s a fejlődés nagy törvénykönyvében l Az erőknek, a hatalmaknak is van hier
archiájuk. Vannak robbantó s romboló, s vannak építő, alakító erők, s az
egyik nem a másik. Mi a világot fölrobbantani nem birjuk, ez nem a mi mes
terségünk; de erre a mesterségre nem is irigykedünk. A napsugár bizonyára
nem irígy a dinamitra s Michelangelo vésője nem irígy a bellunói tagliapetra
feszítővasaira.

Tehát mi is elismerjük a forradalom vívmányaít, de éppen azért annál
több joggal kérdezzük, gondolják-e a forradalmi pártok, hogy ezzel a nagy
eltöréssel s ezzel a nagy felszabadítással megcsinálták már a megújhodott
világot? Gondolják-e, hogy az a szorosan vett forradalmi program, hogy az
az eszmekomplexum s az a törekvési energia, melyet ők képviselnek s a for
radalomban lángra lobbantottak, elég is, meg minden is, s hogy azon kívül
másra szükség nincs? Nem gondolják-e, hogy azoknak a mélységes erőknek,

melyek az európai nemzeteket nevelték, s melyek erejüknek s jellemüknek
csontvázát s velejét táplálták, nincsen s nem is kell, hogy legyen folytatásuk
továbbra is s legyen hivatásuk? Gondolják-e, hogy azok a lelki hatalmak,
melyek mint hit, erkölcs, tisztesség s hűség a legeszményibb kultúra felé irá
nyították menetelésüket, Ietörtekj

Nem gondolja-e a forradalom, hogy igenis gyujtott, mint a villám, s hogy
meggyujtotta a zsinórt is, mely a lőporkamrába vezet; de mikor a robbanás tör
tént, s még inkább a robbanás utáni nemzeti megfeszülésben s fölkelésben
már nemcsak a gyujtogató pártnak, hanem az egész nemzetnek, egész lelki
világának feszítőereje lépett akciOba? Ott robbantak azok az erők is, melye
ket a kultúra, a jobb világ vágya, a több igazság keresése s a sok nyomortól
való elfordulás s irtózás váltott ki. A gyutacs, a gyujtózsinór a forradalmi
párt volt, de Magyarország föltámasztása s új életre ébresztése az összes kul
túrerőknek. valamennyi kuItúrtényezönek közös munkája lesz. Ezt a munkát
még nem végezték el; ezt majd csak most s ezentúl kell megtennil
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Nos és melyek azok az alakító, teremtő s nevelő erők, melyek nélkül a
forradalom is csak forró lávaömlés, nagy felkelés, de eredménytelen kikez
dés lesz?

Ezek mindenekelőtt az eszményi hitnek, a szivbeli jóságnak s a lelki kul
túrának - s mindezt egy szóba foglalva - az Isten országának erői. Erők,

melyek a lélek feneketlen mélységeiből fakadnak.
Az emberiség boldogitására forradalom nem elég, hanem kell ahhoz más

is: kellenek ahhoz hit és erkölcsi erők; kell bizalom és szeretet, megértés és
béke, rend és fegyelem, önmegtagadás és munkakedv. Honnan fogja a forra-
dalom ezeket venni? .

Ki ne látná, hogy nem elég forradalmat csinálni, hanem a belső békét
kell megteremteni, erős polgári érzést és szabadságot kell nevelni, mely az
érdekek összhangjában s a kooperáció harmóniájában kialakitja majd az ere-
jét megérző, új Magyarországot. .

A szabadság e szelleme átjárja most az államot s az Egyházat egyaránt.
A szabad . cselekvés mértékét a törvénytisztelet s a felelősség tudata diktálja.
A szabad ember a törvényt önmagában hordja."

(Feljegyzések. 1919 júliusában.):

"Egy percig sem vonom kétségbe a szociáldemokrácia érdemeit, amint
hogy nem tagadom törekvéseinek jogosultságát, sem a béreknek s a munká
sok háztartási szintjének emelésére nézve. Még azt is elismerem, amit egy szel
lemdús írónő jegyez meg, hogy fIa milliók általános jólétének emelése tényleg
az emberiségnek elsőrendű kötelessége s hogy e kötelességteljesitéséért mél
tán hálásak lehetünk, hívják azt, aki így cselekszik, akár szociáldemokratának
is". Megértem azt is, amit folytatólag mond, hogy "bár a szociáldemokrácia
főllépése erőszakos, de mikor lehetett szelíd, szép szóval a hatalomtól vala
mit kicsikarni? Nem kellett-e a gazdasági s társadalmi egyenlősitést mindig
és mindenütt ökölcsapásokkal kierőszakolni?"Én is el tudom ismerni a szociál
demokrácia érdemeit s azok elől cikkeimben sem zárkóztam el."

'""Még mindig találkoznak emberek, kik szinte sajnálják, hogy nem ők s
a katolikusok csinálták a forradalmat, s akik irigylik a dicsőséget a szecialis
táktól. Adja Isten, hogy ezek igazán dicsekedhessenekl Előttem az tisztán áll,
hogy a katolikusok forradalmat nem csinálhatnak s nem csinálnak s nem fog
nak csinálni. Ez nem a mi mesterségünkl Új idők, forradalmak ott készülnek,
ahol forronganak agyvelők, temperamentum, szenvedélyek; szikrák ott pattan
nak, ahol ütköznek érdekek. Természetesen a szenvedésbenl Az Egyház ren
desen nem a szenvedő s ütköző rétegben van. Arról a hatalom legalább eddig
úgy-ahogy gondoskodott. Azután az Egyház a gazdasági harctól mégis csak
távol áll. Mi a mí híveinket türelemre, legföljebb passziv rezisztenciára tanít
juk, de nem inszurrekcióra. A katolikus érzés tehát a hatalmat tiszteli, a körül
ményekben Isten akaratát szokta látni s a forradalmat elítélni; inkább a "miei
prígíoní", mint a "les paroles d'un croyant" álláspontjáról nézi a gyötrő rosz
szat. Az egyháziak furcsa helyzetbe, sőt ellentétbe látszanának jutni tanaik
kal, ha forradalmat indítanának. Az egyházi tan a maga statikus, örök elveivel
inkább a meglevőt nézi, s új állami, gazdasági rendnek felforgatás általi meg
teremtésére nincs pátosza, agilítása és - tág lelkiismerete. Az ő kezében a
mértékek "omnia in numero et mensura", s az a világ, hol még káosz s a
piszok özönvize dolgozik, nem az övé. E részben sohase tartsuk a katolicizmust
als Prinzip des Fortschritts: kikezdés, feldöntés nem lesz tőle; de ha majd az
ár leszalad, az emberek lelkének formálása igen. Tehát mindenki tegye il

magáét, a dinamit s napsugár, a kráter s a sziv! Társadalmi revolúciókat a
szenvedők csinálnak, az osztályharcosokr akik oldalt állnak, beleágyazva s
idegződve a fönnállóba, azok ezt nem fogják feldönteni.

Ezzel azonban nem akarom azt mondani, hogy idővel be nem látjuk e
helyzetet, s hogyha nem is vagyunk forradalmárok, de teljesen vallhatjuk a
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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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