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OZANAM EMLÉKEZETE
A páris! katolíkus egyetem templomának alkápolnájában az

egyik sírkamza falan ezek a szavak olvashatók: "Miért keresitek
.a holtak között azt, aki élt" Mögötte Fréderic Ozanam hamvai
nyugosznak, azé az Ozanamé, akiről most, száz évvel halála után,
sok helyen megemlékesnek a katolikusok: főleg Franciaországban,
amelynek a fia, és Olaszországban, amelynek a szülőtte volt. Szín
te magától adódik így a kérdés, vajjon azok, akik megérték az
első eentenáriumot, ugyanúgy vélekedhetnek-e az űnnepeltről, mint
a kortársak, akik .eltemették I S a másik, még izgalmasabb kér
dés: ha Ozanam "él", akkor valóban azért él-e" amiért hajdanában
elképzelték I Szer'intem mind a két kérdésre tagadóan kell vála
szolnunk, ugyanakkor azonban megvan az az érzésem is, hogy ép
pen ez a körülmény indokolja leginkább, hogy Ozanammal mi is
foglalkozzunk.

Felvethetnék ugyanezeket a kérdéseket a franciák is, meg az
olaszok is. .de az ő esetük mégsem egészen a miénk. A francia
katolikusok számára e,gyháztörténetük egyik fontos fejezetét is
megeleveníti Ozanam, azt a korszakot, amelyre a később "liberá
lis katolicizmusnak" elnevezett irányzat nyomta rá a bélyegét,
az az irányzat, amely Lacordaire és Montalembert nyomdokában
a politikai és népinaladást hirdette meg a r,régi rendszer" reak
ciós erőivel szemben. Az olaszok azt az írót és tudóst is ünneplik
Ozanamban, aki 'megértette az ő nemzeti törekvéseiket, szerel
mese volt tádaiknak és legtöbb tanulmányának tárgyát is az olasz
multból merítette. -Nekünk, magyar katolikusoknak viszont semmi
ilyen kapcsolatunk Ozanammal. Nevét és részben működését-is
alighanem ismet1:ék!nindazok, akiket áthatott a társadalmi meg
ujhódás 'vágya; nyilván hallottak róla azok is, akik mélvebben
beledolgoztákmagukat a cselekvő keresztény szerete,t szellemébe
és gyakorlataba. Ami tény azonban, csupán annyi, hogy né
hány írónk - a harmincas évek fiataljai közül - mint megké
sett felfedezést megpróbálta Ozanamot útmutatóként is odaállí
tani a magyar katolikusok elé.

Ebből követkesik, hogy néhány általáuosságot is előre kell
bocsátanom Ozanamról, mielőtt egy meghatározott szempontból
közelednénk 'hozzá. Milanóban született 1813 április 23-án s Mar
seilleben halt meg-1853 szeptember 8-án. Mindössze negyven évet
élt tehát, ebből -asonban tizennégyet már az egyetemi katedrán
töltött.

Aligha kétséges persze, hogy a mult század első felében és
derekán aránylag könnyű dolga volt annak, aki eg-yetemi ambi
ciókat táplált. Akkoriban fogtak hozzá az összes tudományágak
módszeres elhatárolásához és modern megnlapozásához s ebben
a feladatkörben a teremtő képeeségek mellett tág teret kapott 'a
kritikai szellem is, amely éppen a fiatalokban van meg meré
szebben j akkoriban létesítették egymásután a világi főiskolákat
es egyetemeket is, amelyeknek egyre' több tanszékére egyre több
oktató kellett. B elsősorban ez az utóbbi mozzanat a magvara-



zat arra, hogy Ozanam még 27 éves sem volt, amikor a lyoni
egyetemre a kereskedelmi jog tanárává nevezték ki. Anélkül
hogy Ozanam bármi nevezetes bizonyságát adta volna annak~
hogy szakértője ennek az ágazatnak, avagy megígérte volna, hog)"
a jövőben különösebb érdeklődést tanúsít iránta. Mindonesetre van
azonban az éremnek egy másik oldala is, amely már fölöttébb ki
tüntető Ozanamra: az, hogy hittek az eszében és a becsületében.
Ez a kinevezés ugyanis csak az egyhangú határozattal hozott
meghívást hagyta jóvá, a meghívást pedig a jogi karnak azok
a tanárai vitték keresztül, akik nem felejtették Ozanamnak, nem
rég még tanítványuknak. egyéniségét, tanulmányi eredményeit és
előttük tett ragyogó szigorlatait. Függetlenül attól, hogy Osanam,
erre az időre már az irodalmi doktorátust is megszerezte s akko
riban már egyébbel sem foglalkozott, mínt irodalommal, ezek
a lyoni professzorok meg voltak győződve arról, hogy Ozanam,
ha egyszer vállalta, a kereskedelmi jog előadásához fűzött követel
ményeknek is mintaszerűen meg fog felelni.

Két évvel később azonban már kizárólag rátermettsége és tel
jesítménye alapján jutott be Ozanam a párisi egyetemre. A Sor
bonne pályázatot írt ki a "külföldi irodalom" elnevezéssel újonnan
felállított tanszékre s a bírálók választása Ozanamra esett. Oza
nam még akkor is csupán 28 éves volt, ami nemcsak arra mutat,
hogy kimagasló tehetségnek kellett lennie, hanem sajnos, utal
már arra a felfokozott, szinte embertelen urunkaütemre is, amely
csakhamar végkép aláásta amúgyis gyenge egészséget. A feljeg)-·
zések szerint naponta legalább 16 órát dolgozott s a fennmaradó.
S órát sem fordította a maga egészében alvásra és pihenésre.
Ezt a rövidke időt is meglopta egyre nagyobb mérvű társasági
és mozgalmi tevékenységével. Ha valakire, akkor ő reá ugyan
csak alkalmazhatjuk a két végén meggyujtott gyertya példázatát.
Még azon is csodálkozhatunk, hogy 40 évig élt.

Amilyen szenvtelenűl tettük azonban ezt a megállapítást; any
nyira szenvedélyes és szenvedő volt az a megrendülés, amellyel
a kortársak fogadták Ozanam halálát. Nem rnintha titokban
maradhatott volna hosszú és folytonos haldoklása. Hanem mert
egy sem volt a mult század világi katolikusai között, akit nálánál
több és nagyobb szerétet vett volna körül. Akadtak ellenfelei _.
de csak a hittestvérei oldalán -', akadtak szép számban, akik
nem jósoltak sikert törekvéseinek, de a legjobb tudomásunk sze
rint senkisem volt, aki el ne ismerte volna szándékai tisztasá
gát és apostoli, őskeresztény lelkületét. "Ann)-ira szerette az em
bereket, hogy lehetetlen volt őt is nem szeretni" - jelentette ki
temetésén a Sorbonne> szórioka, S ma, egy század multán is, ez az
a vezérszóiam, amelyaláfesti a róla való megemlékezéseket.

Több beszámoló fekszik itt előttem az eddigi ünnepségekről
s hadd idézzem Niccolo Rodol ico római beszédéből: "Ozanam
időszerűsége7 Igen, sőt mondhatnám úgJis; hogy örökkévaló
sága. Mert hiszen a keresztény szeretet, ·aho.g~ ő érte.~~e és g~ak?
rolta.. az az éltető V1Z, amelyre az emberiseg mezőiuek mindig
szükségük volt, van és lesz".
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Maga az a tényazonbán, hogy Ozanam a keresztény feleba
ráti szeretetet hirdette és egyénileg is szeretetreméltó volt, bajo
san lett volna ok arra, hogy történetileg is nevezetessé váljék.
Ami Ozanamot a kortársak is, meg a ma ünneplők szemében is
mások fölé emelte, főleg a műve, amelyben ez a szerete,t kézzel
foghatóan testet öltött: a Páli Szent Vince-konferenciák. Hogy
mik ezek a konferenciák, bizonyára nem kell bövebben fejteget
nem. Lényegileg azoknak a katolikusoknak az összejövetelei, akik
a szegények látogatására, a rászorulők gondozására és rendszeres
.alamizsnálkodásra kötelezték magukat. Valójában tehát jótékony
sági egyesületről van szó, amelynek tagjai időnként meghallgat
ják egymás beszámolóit, hasznosítják egymás tapasztalatait s
ugyanakkor megbeszélik a legközelebbi teendőket. Alkotását azért
keresztelte el Ozanam Páli Szent Vincéről, mert a francia "nag~·
századnak" ez a nagy francia szentje, aki 1576-tól 1660-ig élt, már
eredményes kísérleteket tett arra, hogy a világi katolikusokat ha
sonló feladatra tömörítse. Valószínű, hogy rpgebbről is találhatott
volna ösöket Ozanam, azokat az elveket azonban, amelyek őt irá
nv ították, Páli Szent Vineénél vélte felfedezni hamisítatlanul. A
világi, a "laikus" elemek szerepére gondolok itt míndenekelőtt.
Az az alapszabály, amelyet Ozanam 1838-ban Lyonban elfogadta
tott, a leghatározottabban kimondja, hogy a konferenciák tényle
lies vezetője nem a területileg illetékes p lebános, hanem az elnök;
akit maguk a. tagok választanak mindenkor a világiak közül.

Az első Szent Vince-konferenciát 1833 májusában hívta össze
Ozanam Párisban.e Az intézmény hamar népszerű lett Francia
-országban s innen tovább is terjedt. Főleg Olaszországban és Né
metországban vert gyökeret, de eljutott e/.részen messzi tájakra
is, túl az óceánokon. Nálunk Magyarországon is hajtott sarjakat
a század elején, de ezeket mind elf'agvasstotta azután az első vi
lágháború. Hogy hol és hány ezren és m ilyen eredménnyeldol
goznak ma a konferenciák keretében, ez éppen a legfőbb témájuk
azoknak az ünnepségeknek. amelyek most Oumamról emléke-znek.

Azok is; akik annakidején rávésették a sírkamra falára a
büszke feli-ratot, ezekben a Szent Vinee-konferenciákban látták
biztoaítottnak Ozanam el nem múló :ielentőség-ét. Igaz, hogy Oza
nam. író és tudós is volt, azt azonban pillanatig sem hitték,. hogy
ehheli alkotásai fogják le-győ:.mi az időt, Altalitnos vélemény volt:
ahhoz, hogy maradandó értékkel bírjanak, túlságosan gyorsan,
tömegesen és sok romantikus költőiséggel készültek azok. Mint
ahogy tudományos dolgozatairól valóban nem beszél már senki:
könvvészeti anyag lett valamermviből. Amiről íg-y ma is
szinte egyedül esik szó, a Szent Vince-konferencia. Pedig ha nem
is képzelhetünk vallásos gondolkodást, amely tagadni tudná en
npk az intézménynek szépségét, nemes és értékes voltát, korántsem
MI, hogy csakis ebben fejeződött ki Ozanam emberi nagysága.
Szerintem még az sem áll, hogy "főleg".

"""
Száz éve, hogy Ozanam meghalt, de már ötven évvel utána

helyesen állapította meg Charles Calippe, a mult századi Fran
ciaország katolikus megmozdulásainak kitűnő történetírója, hogy
Ozanam is. mint oly sokan mások, "áldozata lett műveinek, vagy
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pontosabban: a műveiről alkotott nem teljes és erősen leszűkített
szemléletnek", Mi több - jelentette ki Calippe - "alig1J.a két
séges, hogy éppen Ozanam egyike azoknak. akiket a legkevésbbé
ismertek a maguk valóságában". S még eet is hozzátette: "Sokan.
a tömegből, akik csodálták benne - és méltán csodálták benne 
a .líberális katolicizmus' egyik legragyogóbb képviselőjét, ugyan
csak megIepődtek volna, ha elibük kerülnek Ozanam írásai és
megtudják belőlük, hogy ő merőben más teendőket is látott, mint
a Szent Vince-konferenciákat". •

Azok az írások, amelyekre Calippe utalt, elsősorban .a levelek,
amelyeket Ozanam az ő bizalmas- barátainak küldött, Könyveiben,
tanulmányaiban és hirlapi cikkeiben is nyomon lehet követni
azokat a gyors változásokat, amelyeken Ozanam életfelfogása át
esett. Ebből a szempontból egyenesen szerenesés körülmény az,
amit az, előbb csaknem megrovásként idéztünk mi is: hogy Oza
nam nagysietve, a teljes kiérlelés előtt. hozta nyilvánosságra mű

veit, Szerenesés. mert éppen ennek köszönhető. hogy folyamato
san lüktet bennük a szellemi fejlődés, kezdve a Saint-Simon tam
tásáról való elmélkedésektől, amit 18 éves korában nyomatott ki,.
a eid földjén, Spanyolországban tett "zará.ndoklásáig", amelyet
40 éves korában, alig néhány héttel a halála előtt fejezett. be. S
méginkább és még határozottabban tapasztaljuk a fejlődést a
leveleiben,

Ami az események megítélésében mindvégig alapvető tétele
maradt, azt már az induláskor világosan megfogalmazta: "A mult
a multé; legyünk rá büszkék, hogy ujra építhetjük ezt a vilá
got." Bevezető sorai ezek annak a levélnek. amelyet 1831 január
15-én írt H. Fortoulnak, Utána a következők: "A forradalmak.
amelyek elsöpr-ik a trónokat, nem söprik el az emberiséget... Ha.
egy társadalom elaggott és alámerült, eg'y másik jelenik meg
csakhamar: fiatalabb, ragyogóbb és szebb." Ugyanakkor azonban
sarkalatos tételként jelent meg Ozanam gondolkodásában az a másik
is, hogy bár a fejlődést ellentmondások viszik előbbre, az adott
szakaszok mindig ssíntéeis-jellegűek, mert többé-kevésbbé tartal
mázzák a mult megőrzésre érdemes értékeit. S mínt meggyő

ződéses katolikus, természetszerűen a vallást tekintette elsősorban

olyan értéknek. amelynek rendeltetése, hogy bárminő változáso
kon át is lényeges és egyetemes eleme maradjon a kulturának és
civilizációnak. Ma mar azonban napnál is világosabb - fűzte to
vább gondolatait Ozanam -, hogy a vallás a jöyőben csak akkor
töltheti be ezt a hivatását, ha maga az- egyház is közreműködik
abban, hogy lehulljanak róla és mellőle mindazok a ragadvá
nyok, amelyek még a hívők körében is megzavarják a vallas igazi
funkcióinak tisztaságát. A legelső és elengedhetetlen követelmény
tehát - jelentette ki Ozanam -, hogy az egyházat kiszabadítsuk
az állammal és pártokkal való kapcsolatokból s különválasszuk
egymástól az oltárt és a trónt.

Mindezek a gondolatok meglehetösen összhangban voltak a
világszerte feltörő liberalizmus szellemével, amely a mult század
harmincas éveiben már különösen erős volt Franciaországban.
Nem is tekinthetjük azokat Ozanam eredeti gondolatainak; érez
ni rajtuk Lamennais közvetlen hatását is. Kétségtelen azonban.
hogy kinyilvánításukhoz a katolikus oldalon akkor még mindig
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bátorságra volt szükség. Ami azonban Ozanamot valóban dícséri,
sokkal inkább az It felismerése, hogy az egyház Ilyen felszabadu
lása - a szorosan lelkiek javára - korántsem biztosíthatja még
a nem-hívők részéről is a megbecsülést a vallásnak, mert ehhez
az is szükséges, hogy a hívő katolikusok a saját egyéni magatar
tásukkal igazolják hitük értékességét, Azt jelenti ez tehát, hogy
a személyes '"tanúságtétel" eszméjét, amely most annyira előtér
be lépett éppen a mi napjaink kereszténységében, Ozanam fo
galmazta meg legelőször a számunkra. S ez - úgy hiszem 
rnáris jóval nagyobb mértókben szól az 'ő időszerűsége mellott,
mint mindaz, amiért halálakor magasztalták.

Eleinte Ozanarn is azzal vélte a legnagyobb szelgálatot tenni
vallásának, ha kimutatja: mennyire pótolhatatlan tényezője volt
ez a vallás az európai társadalom és műveltség kialakulásának.
'I'örténetír ói tevékenvségét elsősorbau ez a célkitűzés irányította.
Mihelyt azonban mólvebben belelátott a nem-hívők gondolkodá
sába, akikkel az egyetemi életben és baráti körében is mind na
gyobb számban került össze, hamar felfedezte, hogy jófonnán
semmi az ilyen érvelés hatása, mert a nem-hívők könnyen leront
hatják azzal, hogy amiért valami jó és hasznos volt a multban,
egyáltalán nem bizonyos, hogy' jó és hasznos a jelenben is. Utolsó
beszédeinek egyikében, amelyet 1853 január 30-án mondott el F'i
renzében, ő maga idézte vissza a tapogatózásnak ezt az időszakát:

"Fiatal társaim közül többen materialisták voltak, némelyek deis
ták; egyesek Saint-Simon, mások Fourier igéire esküdtek. Amikor
mi, katolikusok, megpróbáltuk emlékeztetni őket a kereszténY'3:~'~

csodáira, mind ezt felelték: .Igazatok, van, ha a multról lJ:Jo:z,j!
tek; a kereszténység valóban csodákat művelt, ma azonban halott.
Mert nézzük csak, hogy ti. akik azzal büszkélkedtek, hogy katoli
kusok vagytok, ugyan mire hivatkoztok t Hol vannak' a művek,

amelyek megmutatják a hitetek teremtő erejét s ezzel a mi tisz-o
teletünket is kiváltják ir ánvában'j" S egy Ilyen alkalommal, ami
kor benneizzott a levegőben, hogy értelmes válaezra van szükség,
jelentette ki Ozanam: "Igazatok van, ezt a szemrehányást nagyonis
megérdemeltük." S akkor született meg benne a modern keresz
ténység legfőbb parancsaként a tanúságtétel eszméje: "Igen, neki
a munkának: kell, hogy cselekedeteink összhangba jussanak a
hitünkkel!"

De mit tegvünkj - ötlött fel nyomban a kérdés. Az nyilván
nem elegendő, ha csupán szónokolnak és nagy frázisokat hangoz
tatnak. Még akkor sem elegendő, ha annyira megegyeznek azok a
kor szellemével. mint annak hajtogatása, hogy "a katolíkus em
ber egyformán szeretheti a vallását is, meg a szabadságot is". S
hosszú tépelődés után Ozanam erre az elhatározásra jutott: "Te
gyükazt. ami legjobban tetszik az Istennek: segítsük felebará
tainkat, ahogy Jézus Krisztus cselekedte, helyezzük hitünket a
keresztény szeretet védelme alá". •

Ime tehát ez az előzménye a Szent Vince-konferenciának, ame
lyet Ozanam csupán azért létesített, hogy eszközül szelgáljon egy
magasabb cél munkálására, Amiből már-is nyilvánvaló, hogy
ugvancsak félremagyarázták Ozanam szándékait akkor is, meg ma
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is mindazok, akik a karitászt öncélként melengetik - s ez a ki
sebb hiba -, vagy éppen más célnak, mínt a saját hit ébrentar
tásának rendelik alá. Ozanam e1képzelésétől merőben távol állott
az ll. sokszor bizony szánalmas látvány, amelyet az ő kezdeménye
zése, de az ő meznemértése nyomán tovaterjedő jótékonysági egy
leteskedés általában nyujtott. Amit ő akart, lényegében az volt,
hogy aki Krisztus követőjének vallja magát, bizonyítsa is be ezt
a felebaráti szerétet áldozatos gyakorlásával, annál is inkább,
mert az ebből származó kegyelmek fogják őt 'megerősíteni a hite
beh. Következésképen - s ezek megint Ozanam szavai - a cse
lekvő SZf~retet gyakorlója nem "jótevője" a gyámol íto ttaknak,
hanem egyenesen "lekötelezettje", mert azok az ő számára "az
isteni kegyelmek letéteményesei és szétosztói". '

Kizárólag ezek a megfontolások, amelyek a keresztény taní
tásnak és hagyománynak közvetlenül a szivébe nyitottak, vezették
Ozanamot, amikor az első Szent Vince-konferenciára összegyüj
tötte hívő barátait. Hogy a belőle kiterebélvesedő karitász a maga
megszervezett formáiban jelentősen elkanyarodott ettől, a legki
sebb árnyékot sem vetheti őreá. Abban sincs semmi része, hogy ez
a karitász a magasabb és vagyonos rétegekben azzá a műkedvelő

foglalatossággá vált, amellye! igen. sokan, akiket helyzeti adott
ságaik szembeállítottak a gyökeres. társadalmi reformokkal, csu
pán a lelkiismeretüket próbálták megrryugtatni, sokan pedig,az
aggálytalanabbak. a reformok szükségességét szerétték volna meg
kerülni. Mert ami ez,t illeti, Ozanam félreérthetetlenül figyelmez
tetett: "Az igazságtalanságokat karitásszal soha meg nem szün
tetj ük. A szeretet: ez a szamaritánus, aki olajat önt a megtáma
dott utas sebeire. Ám a támadásokat megelőzni a jognak és az
igazságosságnak a feladata".

Az elmaradhatatlan fejlődés ugyanis gyorsan bekövetkezett
Ozanamnál abban a tekintetben, hogy a szegények otthonait jár
va rádöbbent az ott tapasztalt nyomorúságnak azokra az igazi
okaira, amelyek mag-ában a társadalmi szerkezetben redlettek.
"Igen - .írta 1833 március 19-én legbizalmasabb barátjának, Fal
connetnak -, a szegények hozzáseg ítettek, hogy felfedezzem a
népet és a nagy szociális problémát, amely mi ndeddisr alig ju
tott eszembe". Mindiárt hozzá is fűzi ítéletét: "A társadalom leg
nagyobb szégyene egy szabad nép nyomora". Egy évvel később,
1834 július 21-én pedig már ezt írta ugyancsak Falcolmetnak:
"Megvan bennem a tisztelet a kivénhedt rojalizmus iránt, az a
tisztelet, ami kijár eg-y dicsőség-es rokkantnak. de nem támasz
kodom rá, mert falábával képtelen haladni az új nemzedékek út
ján. Nem veszek tagadásba és nem utasítok vissza semmiféle
kormányzati rendszert, de valamennyit csak akkor, fogadom el, ha
alkalmas eszköz arra, hogy az embereket boldogabbakká és job
bakká tegyük".

S ettől kezdve már ez az új eszme hevíti, meríti álmatlan
ságba éjszakáit és adja kezébe ujból és u iból a tollat: jobb~ és
boldogabbá tenni az embert! Hogy miként, arra a választ eleinte
tisztán a vallásiak körében keresi. "Arról van szó - írja J anmot
nak 1836 november 13-án -, hogy megtudjuk. melvik fog felül
kerekedni, az önzés, vagy az áldozatosság szelleme' Hogya tár
sadalom nem lesz-e más, mint a n?-g-y kizsákmánylás szerve az
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erősek javára, vagy mindanuviunk intézménye, amely az egyese
ket az összesek javára és főleg a gyengék megvédésére rendeli f"
Néhány nappal előtte, november 5-én kelt levelében pedig, amely
nek címzettje L. Voir volt, ezeket olvassuk: "A keresztényeknek
közre kell működniök abban, hogy amennyire csak lehetséges,
egyenlőség' uralkodjék az emberek között, hogy az önlténtes kö
zősség váltsa fel a mai Kényszereket, s hogy II szeretet pótolja
ki azt, amit az igazságosság egymagában meg nem teremthet".

Lehetetlen észre nem venniink ezekben a sorokban a mult
század eleji primitív vagy romantikus szecialisták hatását. Oza-'
nam azonban, amint látóköre gyorsan szélssül, gyorsan túl is
halad rajtuk. Volt annyira történész, hogy felismerje a "belátá
sos" elméletek meddőségét s kimondja: a népnek magának kell
felszabadítania magát. S volt annyira jogász, hogy felismerje a
két lényeges kérdést, amelyek II társadalom szarkezetét meghatá
rozzák: a tulajdonjognak és a munka jogainak miként való ala
kítását. .......

Senki sem róhatja meg- Ozanamot azért, hogy mint katolikus
gondolkodó nem fogadta el Proudhon híres tételét attól azonban
egyáltalán nem riadt vissza, hogy kijelentse: "A magántulaj
doni rend alacsonyabb és tökéletlenebb állapot". Nem vitás ugyan
is - fejti ki Ozanam -, hog-y ..lsten, aki egyedüli ura a földnek.
azt csak használatra engedte át az embernek. Kezdetben együt
tes, közös használat is volt, és pedig kinek-kinek II szüksézlete
szerint". A magántulajdoni rend szcvinte a bűnbeesés követkex
ménve, amelynek nyomán .vaz ember kitépte magát mind az isteni
rendelések, mind a szociális rendelések alól".

Elég"é ismerem ennek a kérdésnek katolfkus irodalmát s jól
tudom, hogy más érvek is szerepelriek abban. Ozanam mínden
esetre azt a feHogást. érezte helyesnek. amelyet lényegében már
Bossuet is vallott: ,,Isten, az em herele közös atyja, eg-yenlő .iogot
f'dott mindezvik g'yermekénekaz összes dolgokra. A gyüjtés és
halmozás telhetetlen vág-ya azonban nr-rn eng-pdte meg, hosry ez
a szép testvériség sokáig tartson a földön. Jött az osztozkodás
és a magántulajdon, ami azóta az összes viszálvoknak forrása
lett". S nemhiába vol i Oza.nam akkora h6rln1():iA Assisi Szent
Ferencnek - egyik legjelentősebb munká.ia A Xl II. század fran
ciskánus költői Olaszorszá.olm.'YI -. habozás nélkül vonta le a kö
vetkeztetést: a keresztények feladata az, hogy megkönnyítsék a
visszatérést a magasabb és tökéletesebb állapotba: -.A társadalom
nem maradhat fenn. csak ha megtarradink az önző eg'yéni érde
keket ama szerétetből kifolyólag, amely közössé teszi a dolrrokat.
Minél kisebbre f'si)kken az egy~ni. érdek"];: összessérre, annál job
ban megsokasodnak a közössé tett javak és előnyök; annál na
P'Yobb növekvésnek indul a civilizáció. lépésről-lépésre mindad 
dig, amíg- eléri a legmagasabb rokot, azt a f'okot, amelynek mérő

je a tökéletes kőzösség",

Abban az írásában jelentek meg ezek a sorok, amelyet Az egy
ház javai címmel adott ki. S ez az a program, amely már nem
számíthatott a Szent Vince-konferenciákéhoz hasonló fogadtatás
ra. "Nem is hinnéd - panaszolta fel Ozanam 1838 május 17-én
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kelt levelében az édesanyjának -, mennyi kicaiuyesség, hitvány
ság, álokoskodás, nyilvános sértés és becsmérlés az, amivel az,
emberek a legteljesebb jóhiszeműségük mellett is elárasztottak.
Azok míatt 'is szenvednem kellett, akik szerettek engem". Kétség
azonban nem támadt Ozanam lelkében, kivéve azt az egyetlen
mozzanatote vajjon lehetövé teszik-e az emberi gyarlóságok, hogy
valóban felemelkedjék az emberiség a tökéletességnek ily magas
fokárat "Ám ha ez kétséges is - írta már ugyanebben a művé
ben -, az egyháznak magának nem szabad lankadnia a feléje
való törekvésben. Kell, hogy ösztönzést is adjon ebben az irány
ban. Ne elégedjék meg az egyház azzal, hogy az imában, a jó
cselekedetekben és az egymás érdemeinek átháramlásában a szel
lemi javak igazi közösségét teremti meg. Ezenfelül még a földi
javak közössé válásán is kell dolgoznia". S miként Ozanam nyom
ban hozzáfűzte: ·"Meg kell mutatnia mindenekelőtt a saját javai
tekintetében, amelyeket Isten tula.idonaként, vagyis a rászorulők

öröksége gyanánt tartozik kezelni".
A végső kép, amely a társadalmi ellentétek feloldását tükrözi

és az osztályharcok történetét zárja, mindenesetre ekként bontako
zik ki Ozanam lelki szemei előtt: "Amikor az emberek ismét mél
tók lesznek a ,testvér' elnevezésre, a dolgok visszatérnek eredeti
rendeltetésükhöz s il föld, u.iből megáldatván. ugyanazok közott
a feltételek közott találja magát, mint azon a napon, amikor a
maga szűziségében először fordult meg a tengelye körül".

Sokan kiáltották ki akkor Ozanamot rajongó fantasztanak
és sokaknak útja vált el az övétől. Jellemző, hogy még a rn i
századunk elején is megrostálták írásait s nem egyet kihagytak
"összes" műveinek kiadásából. Köztük azt a viharverő cikkét is,
amelyet "Passons aux barbares", "Menjünk át a barbárokhoz"
- már ahogy az előkelők a forradalmárokat nevezték - címmeI
az 1848-as forradalom kitörésekor a Correspondant első oldalán
tett közzé, Pedig ha nem is tudták követni Ozanamot szárnyalá
sában, nyilván keresztényi módon cselekedtek volna. ha egy em
berként odasorakoznak köréje azoknak a közvetlen feladatoknak
elvégzésére, amelyeket igen nagy valóságérzékkel vázolt fel előt
tük.

Hogy egyebet.me említsek, Kettelor püspök mainzi beszédeit
hét-nyolc évvel megelőzve- követelte Ozanam a ..természetes mun
kabér" fogalmának elismerését és a hozzá való jog mielőbbi érvé
nveaítését a gazdaság-i rendben. Szemben tehát akortársakkaI.
akik tabunak vallottáka szerződéskőtés "szabadságát", Ozanarrr
annak a kimondatása végett azólította küzdelemre őket, hogy sen
ki dolgozó ne kaphasson munkabér fejében kevesebbet, rnint
amennyi normálisan szükséges az ő és családja tisztességes meg-'
élhetéséhez. a gyermekei neveléséhez, sőt valaminő formában az
öregségéről való gondoskodáshoz, is. Majd amikor tapasztalnia
kellett, hogy sem az' államhatalom, sem az uralkodó rétegek nem
hajlandók megmozdulni ebben az irányban. pontosan 1848-ban fel
hívta a katolikusokat, hogy szálljanak síkra a munkások szer
vezkedési szabadságáért, miután épp elég ide,jük volt annak fer
ismerésére, hogy csakis a dolgozók szervezett hatalma szabadít
hatja fel gazdaságilag is a népet. Avégből pedig, hogy elsősorban

az ipari munkásságnak saját képzett vezetői legyenek, Ozanam
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még ebben az évben, 1848 októberében teendőként hirdette meg
ezt is: "Nyissunk esti iskolákat a felnőttek számára, Páris kül
városait pedig szór.iuk tele művészeti és Iparművészeti konzerva
tóriumokkal, csupa Sorbonne-nal, ahol a szerelő, a mázoló és a
nyomdász gyermeke ugyanúgy megszerezheti a felsőoktatás jó-·
téteményeit és kiművelheti értelmét, mint az orvos, vagy az ügy-
véd gyermeke". ... ... ...

Egészen természetes, hogy minél előbbre haladunk a társa
dalmi élet törvényszerűségeének megismerésében, annál higgad
tabban és annál kevesebb elfogultsággal tudjuk megítélni a mul
tat és annak embereit, Akik Ozanam korában szóhoz jutottak a
fórumokon és befolyást gyakoroltak a közéletre, azoknak magatar
tását is nagyjában az adott helyzetük és kézenfekvő helyezkedésiik
határozta meg. Szűk és mondhatni, szükségszerűen szűk szemléle
tükön csak az egész, kivételes szellemek emelkedhettek felül. Ilyen
kivételes szellem volt Ozanam is. Katolikus oldalon, úgy vélem.
a katolicizmus egyetemes történetében is a Iegnagyobbak egyike;.

Mint i lyennek, az ő sorsa is az" ami az összes igazán na
gyoké: a kortársak is másként látják és a későn ünneplők sem
egyformán és azonos okokból értékelik. Én azonban meg vagyok
győződve róla, hogy a világnak ezen a részén a mi ónunk, amely
lyel mérünk, már súlyosabb lett és mélyebbre is szánt.
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