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1919. március 21-én kiáltották ki a Magyar Tanácsköztársaságot, az ugyanezen
a napon megjelent "Mindenkihez" címú kiáltvány adta hírül az ország népének.
Fennállásának 133 napja alatt történelmi igazságofJ próbált szolgáitatni valóban
mindenkinek, minden demokratikus társadalmi osztály és réteg érdekeit figye
lembe véve, de legfőképpen a szegény néposztályoknak. Olyan évszázados társa
dalmi sérelmeket, jogtalanságokat, törvénytelenségeket számolt fel, amelyeket a
nyugati polgÍiri forradalmak már jórészt orvosoltak, és olyan irányba lépett tovább
a társadalmi fejlődés útján, amely a szocialista építés kezdetét jelentette. A sze
gényparasztság tőle várta a földért vívott évezredes harcának sikeres befejezé
sét, a munkásság munka- és életfeltételeinek javítását, jogainak érvényesítését,
a polgárság és az értelmiség, amely mindenekelőtt szociális okokból támogatta a
tanácskormányt, az országo. függetlenségének védelmét és a -szellemi tevékenység
szabadságának biztosítását kívánta az új rendtől. Mindez kifejezésre jutott az áp
rilis elején megtartott tanácsválasztásokon, amikor négy és félmillió ember járult
az urnák elé. -

Hogy milyen alapvető és sürgető problémák megoldásáról volt szó, álljon ítt
erről két megnyilatkozás. Az egyik Prohászka Ottokár püspöké, aki felismerve
a kor parancsát, 1898. május elsején, a munka ünnepén a következőket irta
Az igazság napszámában címú cikkében: "Ez a jövő úgyis a munkásoké, bármit
tegyen ellene a burzsoá társadalom... Ami azonban gyakorlati érvényre okvetlenül
Jut, az a munkások jobb helyzete. A munkásosztálynak sok panasza van; a mun
kásosztály művelődik, az élet javaiból bőségesebb részt kér; a technika haladása
közgazdasági átalakulást teremtett, s ez az átalakulás maga után vonja a munká
sok társadalmi és politikai helyzetének megváltozását. A bajok gyökeres orvoslá
sára, a munkásosztály jogos igényeinek kielégítésére van szükség, s az óriási
közgazdasági átalakulásban az anyagi javakat arányosabban és méltányosabban
lzell. [elosztani, .."

A másik, Giesswein Sándor kanonok, pápai prelátus megnyilatkozása, az előb
bivel csaknem egyidőben keltezett: "A francia forradalom, azon ürügy alatt, hogy
a munkást szabaddá teszi, lerontotta azt, ami a régi céhekből fennmaradt, amelyek
kebelében a mun/ca támogatást és védelmet talált s .kiszolgáltatta az elszigetelten
álló,' védtelen munkást a nagytőke hatalmának... A munkát és a munka emberét
meg kell védelmezni a pénz, a nagytőke embertelensége ellen." Természetesen
Prohászka is Giesswein - is nem a marxista, hanem a keresztényszocialista megol
dásokat láttdk célravez~tőnek a társadalmi bajok orvoslására, igaz, mindketten
más és. más irányból keresték ennek lehetőségeit, más és más irányból közelitet
ték meg a kérdést. Prohászka püspök inkább a keresztényszocialista mozgalom

. konzervatívabb, Giesswein kanonok a progresszív' szárnyát támogatta. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint Giessweinnek éppen a -háború. elmélyülésének idején,
1915-ben kifejtett álláspontja: "A háború rákényszerít minket arra, amire a nor
mális élet nem tudta legalább a nagy tömegeket megtanítani, hogy szocializálód
nunk kell, jóval nagyobb mértékben, mint ezt eddig lehetőnek vagy megenged-



hetőnek tartottuk" (Igaz Szó, 1915. szept, 15.). S mintha e gondolatának konzek
tlenciája volna, amit 1917-ben így fogalmaz meg: "Amint a francia forradalommal
letűnt a feudalizmus kora, úgy a mostani világháború tulajdonképpen a kapi
talisztikus gazdasági rendszer csődjét jelenti... Nekem meggyőződésem, hogy a
béke és az egyetértés Európában nem tér előbb vissza, míg a királyok és nem
zetek milli,ói meg nem találják egymás kezét és ki nem dobják ezt a bálványt
(ti. a kapitalizmust), amely uralkodók .és népek közé furakodott, amely a har
móniát és az egyetértést megdöntötte ..." (Nemzetközi Elet, 1917. 1-3).

A forradalmasodó Európát Prohászka érthető idegenkedéssel szemlélte, Giess
wein azonban messzebbre látott. Nem kis kockázatot vállalva, a rágalmazás, a
denunciálás minden formájával számolva, üdvözli az októberi szocialista forra
dalom béketörekvéseH és az orosz nép felemelkedésének, boldogulásának program
ját: "Az orosz parasztság milliói rabszolgaságban sínylődtek, a fosztogatással
szemben sehol igazságot nem találtak, szellemi művelődésükkel senki nem törő

dött, minden új hódítás csak új terheket hozott neki... Es így van ez nemcsak
Oroszországban, hanem a világon mindenütt, ahol imperialista, terjeszkedő tö
rekvések vannak, így van ez parlamenti és köztársasági módon kdrmányzott né
peknél egyaránt, ha ott kapitalista klikk uralomra jut, .. De most Tolsztoj szelleme
győzött Oroszországban. A cárizmus bálványa ledőlt, a szabadság napja felvir
radt, az orosz nép, úgy látszik, le tudja rázni a kapitalista rendszer zsarnokságát
s ezzel a nép józan ,belátása a testvériség és békeszeretet ösvényére lépett. Mi,
orosz nép - így szólnak ők -, nem akarunk hóditani, nem akarunk rablópoliti
kát folytatni, nincs ok arra, hogy egymást fegyverrel támadjuk, tartsa meg ki-ki
a magáét és a máséra ne kívánkozzék. Ezen az alapon akarnak békét kötni el·
lenségeikkel . .. Tolsztoj szelleme győzött Oroszországban. Győzzön Európa többi
államaiban is ..." (Igaz Szó, 1917. dec.9.).

Az események további menete mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban,
az ország katasztrofális közállapota, a robbanásig feszült elégedetlenség a háború
t'ége felé egyre világosabbá tette előtte, hogy' radikális változás.okra van szükség,
ezt pedig csak a politikai baloldal tud hozni. Elfogadja a szociáldemokrácia
"bizonyos követeléseit", illetve nagyobb megértést mutat a szociáldemokrata tö·
rekvések iránt. 1918 szeptemberében már arról beszél Szociáldemokrácia és ke
resztényszocializrnus című előadásában, hogy "a szociáldemokrácía korának gyer
meke, amely tudtán, akaratán kívül meritett a keresztényeszmekörből. .. Nekünk
nem szabad a szociális élettől idegenkednünk. .." Új világrend van kialakulóban
- hirdeti -, s az új idők küszöbén, állva le kell számolni a múlt sok el~vult
szimbólumával, azokkal, amelyek elhitették, hogy az állami élet keresztényi. Nem
volt az. S hogy nem az, erre éppen a világháború döbbentett rá. De rá kellett
dóbbenni arra is, hogya kereszténység milyen keveset tett még a békéért. "E'
tekintetben én tényleg mindig tisztelettel adózom a szocialisták ama kisded cso
portjának (a zimmerwaldiak csoportját értem), kik elveiktől a háború folyamán
sem tértek el, mert azt látom, hogy li testvériségnek keresztény eszméjét ők az
ő materialízmusuk dacára hűebben tudták megŐrizni, mint akárhányan miközü
liink" (Új idők küszöbén, Szent István Társulat).

Az 1918. október 30-31-én lezajlott polgári demokratikus, ún. őszirózsás for
radalom meghozta a sokat emlegetett "új idők" és "új rend" kezdetét. A nyomá
ban összehívott orszaggyűlés 1918. évi 1. néptörvénye proklamálta a köztársaságot,
kimondta a képviselőház és a főrendiház megszüntetését és az állami főhatalom

nak a Károlyi Mihályelnöklete alatt álló kormányra történő átruházását. Egyben
utasítást adott azonnali néptörvények alkotására: 1. az általános, titkos, egyenlő,

közvetlen és nőkre is kíterjedő válfJ,sztójogról; 2. a sajtószabadságról; 3. az es
küdtbíráskodásr61; 4. az egyesülési és' gyülekezésí szabadságr61; 5. a földműves

nép' földhöz juttatásáról. A megalakuló Magyar Nemzeti Tanács elnöke Hock:
János képviselő, józsefvárosi plébános lett. A különböző pártok és szeruezetek,
a néptömegek képviselői, majd a főpapok, szerzetesi közösségek, kongregációk.
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katolikus egyesületek és szövetségek is egyetértésükről és közremúködésükről -biz
tosították a Nemzeti Tanácsot. Az elsők között fejezték ki szándékukat a Kato
likus Népszövetség, a Katolikus trók és Hírlapírók Egyesülete és a ~fLtolikus

hittanárok, valamint Csernoch János hercegprímás, aki püspöktársaival együtt
fele$küdött a Nemzeti Tanácsra. Prohászka Ottokár esküje után pásztorlevél
ben fordult papjaihoz és híveihez: "Krisztusban kedves Fiaim és Híveim! Most
nem rövid őszi napokat, hanem korszakokat élünk, - melyben új világ alakul ki.
E történelmí idők Magyarország függetlenségét és demokratikus vágyait, a nép
széles rétegeinek felemelését és a népjóléti intézmények kiépítését hozzák meg
nekünk. Sokáig vártunk erre a nagy történelmi korszakra: vártuk - s nem hi-
á~r .

Amikor az egyházi javak szekularizációja, állami kezelésbe vétele napirend
re került, Hock János annak a véleményének adott kifejezést, hogy "ezzel a
katolikus hitélet csak nyerne. Az anyagi érdekek reményeitől megfosztott pap
ság függetlenebb, tömörebb, s vallási és politikai tekintetben hozzáférhetetle
nebb lenne. Nem feszélyeznék akcióképességét és szabadságát a jövő kilátásai."
A klérus, mely több mint 1 600 OOO kat. hold felett rendelkezett, a főpapi, káp
talani és egyéb egyházi vagyont egy katolikus autonómiejnak kívánta átadni. A
létrehozandó országos és megyei szintű önkormányzat tagjait fele részben a ka
tolikus: hivők választották volna, fele részben az állam, illetve az egyházmegyék
főpásztorai nevezték volna ki. A vallás- és közoktatásügyi mínisztérium erre
vonatkozó rendelettervezetét a november· 19-i minisztertanács azonban nem hagy
ta jóvá, arra hivatkozva, hogy a javaslat elébe vág nemcsak a földreformnak,
hanem a választásoknak is. Az ezt követően Esztergomban osszeülő püspökkari
értekezlet a kormányt - a minisztertanács fenntartásaí ellenére - ~ámogatásá

ról biztosította. A püspöki kar úgy határozott, hogyaföldbirtokpolitika céljaira
felajánlja "a Szentszék utólagos beleegyezésének feltételezésével, a kezelése alatt
levő egyházi birtokokat, méltányos megváltás ellenében:', és a Magyar Népköz
társaság kormányát erről levélben értesiti. A Károlyi Mihálynak címzett, a her
cegprímás, két érsek és tizenkét püspök aláírásával ellátott levél néhány nap
múlva a sajtóban is napvilágot látott (Budapesti Hírlap, 1918. november 26.).

"Mindannyian köztársaságiak vagyunk - j,elentette ki Csernoch János az
Alkotmány hasábjain -, és semmiféle álmaink nincsenek arról, 1iogy a meghalt
királyságot feltámasszuk.•• ,Minek ragaszkodnánk csökönyösen minden régi for
mához, mi/wr annyi a dolgunk, annyi· az új feladatunk?" (1918. november 19.)
"Az új feladat az új, demokratikus világban való elhelyezkedés - jegyzi meg
ekkor Prohászka az Iránytűben -; ezt meg kelloldanunk az egyházban is..."
De mindinkább nyilvánvalóvá vált, hogya kormánya reá háruló feladatokat
nem tudja megoldani, már nem ura a helyzetnek. Válságba jutott nemzetiségi
politikája, felemás gazdaságpolitikája nem elégítette ki a tömegeket és nem si
került megfelelő parasztpolitikát sem kidolgoznia. Tehetetlennek bizonyult a há
ború okozta gazdasági és társadalmi romlás megállítására, és a növekvő tömeg
elégedetlenség megfékezésére erőszakos 'intézkedésekhez folyamodott. Hock János
alighanem a lényegre világított rá, amikor a tapasztaltakat így összegezte: "A
történelem igazolja, hogy ha egy fO,Tradalomnak, amely esetleg trónokat is feldön
tött, sikerült a szervezkedést idejében nyélbeütni, akkor ennek az eredménye
mindig egy nagy anyagi és értelmi fellendülés volt. Hatalmas lépésekkel tört
az ilyen nemzet előre a közszabadságok kiépítésében, az egyéniségek felszabadí
tásában és a civilizáció minden irányában. Ha ellenben a forradalom ekéje' nem
tudott olyan mélyre szántani, hogy az alacsonyabb rétegeket, amelyek évszáza
dos meddőségben érlelődtek, felforgathatta és termbképessé' tette volna, akkor csak
egy futó nyári (vagy őszi) vihar volt, amely a szemkápráztató villámlások és
dörgések után ismét eltűnt nyomtalanul. A termőföldet nem tudta átáztatni a
gyökerekig, csak a lapályokban csinált itt-ott egy kis tócsát, vagy sarat." 'Giess
wein is érezte, hogya kormány sorozatos kudarcai olyan -. tekintélyvesztéshez
vezettek, amely magában hordja annak lehető~égét, hC?gy a forradalom radiká-
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lisabb irányban folytatódjék tovább. Az őt 1919 U1ev napján felkereső keresz
tényszocialista munkásküldöttség előtt többek közt leszögezi: "A közérdeket mi
mindig. a magánérdek fölé helyeztük. A magántulajdon elvét mi nem akarjuk
megsemmisíteni, de azt sem akarjuk, hogy az egyéni érdekek a köznek kárára
érvényesüljenek. A föld atomizálásának sem vagyunk azonban hivei. De ellene
vagyunk annak a szociáldemokrata törekvésnek is, mely az embert nullává akar
ja tenni."

1919. március 21-ét követően az ország valamennyi helységében a tanácsok
vették kezükbe a hatalmat. Községi, vÍírosi, járási és megyei tanácsok alakultak.
A legfőbb hatalom a- megyei é's városi tanácsok által választott munkás-, katona
és földművestanácsok országos gyűlésének birtokában volt. Az ügyek közvetlen
i1'ányítását a tanácsköztársaság kormánya végezte, melynek élén Kun Béla ál
lott. A tanács rendszer a törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalom egységén ala
pult. A tanácsköztársaság első és legfontosabb gazdasági intézkedése a termeZő

eszközök tőkés tulajdonának megszüntetése. Az üzemek élére termelési biztosokat
neveztek ki,' akik mellett háromtagú munkástanács működött. Feladatuk"a
munkafegyelem megteremtése, a dolgozó nép tulajdonának védelme és a termelő

munka ellenőrzése". Az ipari üzemek államosításáról szóló rendeletet csakhamar
követte a pénzintézetek, áruházak, szállodák, bérházak köztulajdonba vételé. Az
április 3-án megjelent rendelet megszüntette a nagybirtok sok évszázados ural
mát és kimondta, hogy kártalanítás nélkül köztulajdonba vesznek minden 100
holdon felüli földbirtokot. A nagybirtok felszámolása azonban nem járt együtt
a parasztok közötti földosztással. A tanácskormány vezetői azonnal a szövet
kezeti gazdálkodás létrehozásán fáradoztak. Az új szövetkezetek irányításával álta
lában a birtok korábbi, szakértő gazdatisztjét, ispánját bízták meg, aki többnyire
fékezte a termelést, a gazdaság fejZődését. Noha Móricz Zsigmond a somogyi,
Krúdy Gyula a Fejér megyei termelőszövetkezetekről lelkes hangú riportot írtak
s beszámoltak a társas gazdálkodás eredményeiről, dicsérték a k9llektív összefo
gás gondolatát, látnivaló volt, hogy az eddigí uradalmi cselédség, a szegény- és
kózépparasztság közvetlen gazdasági előnyt, amely személy szerint, egyénileg is
érintette volna őket, nem élvezett.

A termelőeszközök köztulajdonba vétele megteremtette a szocialista tervgaz
dálkodás alapját. A május végén megalakult Népgazdasági Tanács hozzáfogott a
termelés és a fogyasztás összehangolásához, a várható szükségleteknek és a sziik
ségletek lehetséges kielégítésének felméréséhez. Törvénybe iktatták a nyolcórás
munkaidőt, és a munkabérek mintegy 30%-os emelésével próbáltak enyhíteni a
tömegek heluzetén. Megszüntették a nők alacsonyabb bérezését és megvalósították
az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvét. A lakásínség enyhítésére radikális rend
szabályokat hoztak. Az üresen álló lakásokat és a gazdagok nagy lakásainak fe
lesleges részét a hajléktalanok rendelkezésére bocsátották. Ingyenessé tették az
orvosi rendelést, a kórházak, szanatóriumok is állami tulajdonba kerültek. A dol
gozók minden rétegére kiterjesztették a társadalombiztosítást, felemelték a beteg
segélyezési és baleseti járulékot. A budai kertes villákban, a balatoni és hegyvidé
ki üdülőkben beteg vagy szegény sorsú gyermekeket üdültettek, a Margitsziget
parkjaiban játszóterek és gyermekpihenők létesültek.

Az analfabetizmus leküzdése ugyancsak fontos feladata volt a tanácskormány
nak. A közoktatásiigyi reform megteremtette az egységes állami iskolahálózatot.
Államosították az egyházi iskolákat és létrehozták a nyolcosztályos egységes és
kötelező népiskola rendszerét. Az ismeretterjesztő munka fellendülése széles körű

kulturális forradalom kibontakozását jelentette. Az irodalom, a művészet, a film
ipar nagyvonalú támogatásban részesült. Látva a tanácskormány néha igen ko
moly erőfeszítéseit, hogy gazdaságilag talpra állítsa az országot, látva megvaló
suló szociális és kulturális törekvéseit, látva a távolabbi célkitűzéseket. a magyar
szellemi és művészeti élet minden jeles. személyisége a tanácsköztársaság szolgá
latába állt.
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A Közoktatásügyi Népbiztosság, melynek vezetője Lukács György volt, "távol
tartotta magát attól, hogy akár egy elmúlt, akár ,egy meglevő ~ramlatot hivatalos
áramlatnak tekintsen. Ehelyett a műveltség kiterjesztésével a dolgozó népet akarta
arra a fokra eljuttatni, hogy maga döntse et: a jelen és a múlt művészetéből,

l;;ultúrájából mire van és mire nincs szüksége." Az egyetemekre új professzo
rokat neveztek ki; ekkor kapott katedrát Babits Mihály, Fülep Lajos, Szekfű

Gyula, Ferenczi Sándor és az első magyar egyetemi tanárnő, Dienesné Götz Irén is.
A Zeneakadémia új igazgatója Dohnányi Ernő, aligazgatója Kodály Zoltán lett.
A zenei életet igazgató direktórium tagjai: Bartók, Kodály, Dohnányi és Reinitz
Béla. Az irodalmi élet hangadói, a hetilapok és folyóiratok -Írói, szerkesztői kö
zött ott találjuk Franyó Zoltánt, Kosztolányit, Márai Sándort, Móra Ferencet, Ka
ri.nthyt, Nagy Lajost, Juhász Gyulát, Balázs Bélát, Tóth Arpádot, Szabó Dezsőt

és másokat. Szabó Dezső a maga sajátságosan fűtött, szenvedélyes hangján össze
fogásra, igazabb magyarságra biztat: "Minden magyar táguljon egyetemes emberré,
s az életmentés egyetlen menekülésével vesse magát a szocializmusba, hogy
előkészítse a minden emberit szabad termésbe védő kommunista világ
rendet. A magyar jelentse a legszélesebb embert, a legtermékenyebb forradalmat,
a legemberibb jövőt. A megváltói passzión át újítsa örök életre magát ez a tra
gikus faj. Haljon meg az öngyilkos bűnök, szűk korlátok magyarja, hogy halha
tatlanná éledjen a világot ölelő, egyetemesen emberí magyar. Legtöbbet merve
járjon elül az emberek vetésén. 'Ss ha eddig a történelem legnagyobb balekja
volt s uszító úri martalócért és hozzábotlott zsiványokért hullott vére és izzadása,
most legyen mínden akarata mozdító ereje -az emberi munka egyetemes. össze
blelkezésének, Hogy minden kitagadott szív felénk dobogjon, minden jövőt vágyó
t'ágy minketl keressen. Mi legyünk a szabad levegő, mely felé elfojtott emberek
lélegzenek, mi legyünk börtönölt gondolatok megkiáltó szava."

A modern képzőművészethez vonzódó fiatalok számára tanműhelyt rendeztek
be az Andrássy-palotában Uitz Béla, Medgyessy Ferenc és Nemes Lampért veze
tésével. Nyergesújfalun Kernstok Károly tehetséges ifjúmunkásokat tanított, köz
tük Derkovits Gyulát.' A Képzőművészeti Főiskolán tanárí kinevezést nyert Csók
István, Vedres Márk és Pór Bertalan. A filmgyárakban Korda Sándor, Balogh
Béla, Fejős Pál és más kiváló szakember irányításával 35-40 játékfilmet ké
szítettek a tanácsköztársaság idején.

Az országépítés, az alkotómunka teljes kibontakozására mínden téren csak
rövid ídő állt rendelkezésre. De míndaz, amí ezalatt történt, míndaz, ami meg
valósult és ami csupán kezdeményezés lehetett, nem maradt hatástalan a kaio
likus egyházra sem. Magatartása azonban nem volt egységes: az alsópapságot nem
hagyta érintetlenül a forradalom szelleme, a kormány nem véletlenül apellált az
alsópapság "magyar és proletár szívére" és kérte, hogy támogassák a tanácsköz
társaságo t. Az alsópapság - köztük olyanok, mínt Símon pap és társai, akíket
emlékezetesen elevenítette föl Gyöngyössy Imre Virágvasámap című filmjében 
eddig is osztozott a nép sorslÍban, s most, hogy látta sorsának jobbra fordulását,
méltányolta a tanácsköztársaság szoctáu« és kulturális törekvéseit, amikor csak
tehette, a nép mellé állt ezúttal is. A főpapság egy része ellenségesen reagált
a változásokra, de a papság többsége tulajdonképpen a passzivitást választotta. Még
az olyan kiváló egyéniség is, mint Giesswein Sándor, inkább visszavonult győri

lakásába és semmiféle .,.... se pro, se kontra - tevékenységet nem fejtett ki. Ez
a passzivitás két okkal magyarázható: egyrészt a várakozással; nem tudták, merre
visz az események sodra, nem tudták, milyen lesz a tanácskormány egyházpoliti
kája a későbbiekben, másrészt azzal, hogy kimondták az egyház és állam szétvá
lasztását, napirendre került az egyházi iskolák és tanintézetek államositása is,
amí az egyház számára érzékeny veszteséget jelentett. Az iskolai hitoktatás el
törlésében a döntést a helyi tanácsokra bízták, és a legtöbb helyen adminisztrativ
úton törölték a hittant a tantárgyak közül. Az elsietett intézkedések, az egyházi
földbirtokok és egyéb javadalmak kisajátítása közben elkövetett túlzások, vala·
mint a hitoktatás kérdésének kiélezése nemcsak a papság, hanem a hivek köré
llen ís rossz érzéseket szült.
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Sokat javított e téren a közhangulaton: az allamapparátus tanácsainak mintá
jara az egyMzban a hívek részvételével megalakult egyMzközségi tanacsok mun
kája, amelyeknek felosztását a tanácsköztársaság bukasa után sem merték elren
delni és amelyek gyakorlatilag napjainkig működnek, tehát hosszú időn át az
egyetlen olyan "szervet" képezték, ami a tanácsköztársaságból megmaradt és a
tanacsköztársaságra 'emlékeztette az embereket. Ezzel egyidőben létrejöttek egy
házmegyénként a papi tanácsok is, negyvenöt évvel megelőzve a II. vatikáni
zsinatot, amely határozatba foglalta a papi szenátusok felállításának szükségességét.
Csali így, ebben az összefüggésben érthető Giessweinnek 1919. augusztus 20-án
a győri székesegyházban elmondott beszéde, melyben a "vörös gyűlölet és erő

szak" emlegetése mellett azt hangoztatta, hogy az események ilyen alakulása (ti.
a tanácsköztársaság bukása) ellenére a szociális igazságosságért továbbra is mun
kálkodni kell mindenféle elnyomással szemben. Ncm történt más szerinte az
elmúlt pár hónap alatt, mint hogy "hamisan értelmezték a szocializmust", tehát
nem a szocializmusban, nem a szociális törekvésekben kereshetők a hibák, hanem
"a hamis töldi szemléletben, a materializmusban.•." Giesswein arcképéhez hozzá
tartozik, hogy amikor rövidesen megindultak a személye elleni támadások a for
radalmak idején tanúsított maqatartása miatt és többek közt a baloldallal való
cinkossággal vádolják, nagy erkölcsi bátorságára vall, hogy - a sűrűsödő el-

. lenforradalmi légkörben - nyíltan vállalja korábbi politikai elveit: "Ami a tá
madásokat illeti, arra ez a válaszom: súlyos vádként vetik szememre, hogy együtt
dolgoztam a feministákkal, sőt még a galileistákkal is ... Ami a galileistákat illeti:
igenis együtt .dolgoztam a galileistákkal a békéért vívott eszmei küzdelemben,
mégpedig azért, mert a béke tekintetében a galileisták iílláspontja sokkal közelebb
állott a pápa álláspontjához, mint bizonyos keresztény újságoké. . ." Békére van
most is szükség, belső megbékélésre, az igazi keresztény szeretet gyakorlására, mert
csak ez hozhatja közelebb egym1íshoz az emberiséget. "De tévesen cselekszenek
azok, akik e szerétet megteremtése helyett ma a kereszténység jelszavával újabb
Oy'Úlöltségek csír.ait vetik el .•." (Világ, 1919. nov. 2.).

Giesswein elszant következetességgel állt ki eszméi mellett lapjában; az
Aurorában az ellenforradalom tombolása közepett is" amikor a soviniszta uszitas,
az atrocitások a tetőfokra hágtak: "A szociális kérdés nemcsak gazdasági kérdés,
nem pusztán gyomorkérdés, hanem az igazságosság keresése, tehát erkölcsi kér
.dés, Es íme, ez az a platform, ahol a szocializmus a kereszténységgel találkozik
és ezen a platformon kell a megértést megtalálnia a mai kOL legelterjedtebb
szocialisztikus szervezetének, a szocialdemokráciának és a kereszténységnek, neve·
zetesen a ma is legegyetemesebb és val6jában internacionális valláserkölcsi szer
vezetnek, a katolicizmusnak. Nézetem szerint a megzavart világbékét ennek a
két világszervezetnek kölcsönös megértése hozhatná helyre. Az egyik, az egyház,
(IZ Ő ma is hatalmas erkölcsi erejével, a másik, a szociáldemokrácia gazdasági
szeroezkedésécel adhatná meg azt az alapot, melyre a népek szövetsége fölépill,
hetne. •. A népek jogaiért a hábQrú folyamán a római pápa, a tartós béke hágai
központi szeruezete, a szociáldemokraták stockholmi és zimmerwaldi tanácskozása;
keltek síkra. Ennek a négy szervezetnek meg kellene egymást találnia, hogy a
népek békéje létrejöjjön" (1920. jan. 18.).

1921-ben pedig, az ellenforradalmi Bethlen-kormány politikáját bírálva, par
lamenti felszólalásában a törvénytelenségeket, a jogsértést kérte számon: "Nem
"olt hiábaval6 dolog az, amiért engem is és a társaimat is megr6nak, nem
volt hiábaval6 dolog az, midőn mi két hónap előtt kiálltunk a politikai küzdő

térre és közös nyilatkozattal kívántuk azt, hogy Magyarországon meglegyen a
teljes jogrend, hogy vissza legyenek állítva lZ közszabadságok, mert csak: így
lehet egészséges parlamentáris élet, és legyenek megszüntetve az internálások. ..
Igen, ha a népek százezrei látják azt, hogy vannak még folyton-folyvást ezren
és ezren letart6ztatva, táborokban internálva, hogy. ott vannak olyanok, akik
masfél év 6ta még kihallgatásra sem kerültek, akkor igenis én nem csodálom,
ha a nép lelkében bizonyos elégedetlenség támad fel, amikor látják ezt az igaz-
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:>ágtalanságot. .. Midőn sok száz és ezer szegény embernek, sokszor ártatlanul
internált embereknek szabadságáról van szó, felszólaltunk és mi egyforma jo
gokat kívántunk és kívánunk mindenkivel szemben... Én azt látom, hogy mind
azok az intézkedések, amelyek a túloldalról védelmezett rendszer nevében történ
nek, arra valók, hogy félelmet gerjesszenek. Nincs bizalom a néphez, ahhoz a
magyar néphez, amely nagy krízisen, válságon ment keresztül, s mintha csak a
reakció félelmet gerjesztő rémével lehetne és kellene rá hatni..."

Prohászka püspök ellenszenvvel fogadta a tanácsköztársaságot, de egyidő

múltán még ő sem vonhatta ki magát a hatása alól. Miután úgy tűnt előtte,

hogya tanácskormány helyzete konszolidál.ódik és láthatóan egy sor intézkedése
megnyerte az ország népének többségét az új rendnek, 1919 júliusában, szemben
a tavasszal feljegyzettekkel, ezeket írja Naplójába:

"Mi a lényeg az egyházban? Az, ami a kereszténységben az égből jött s mint
isteni erő lépett a világba; szellem és lélek és élet volt, s történelmi csak akkor
kezdett lenni, mikor emberi viszonyok közé lépve azokban elhelyezkedett. Sok
alakja volt, azon kezdve, mikor az egyházat így jellemzi: credentium autem
erat cor unum et anima una. Jus canonicum, egyházi szeroezet, tekintély megvolt
lényegben, de a kapcsolatot a ,cor unum et anima una' jellemezte a gyakorlat
ban. Sok-sok alakot öltött azóta is végig a történelmen; másokat keleten, má
sokat nyugaton, s ugyancsak különbözőeket a klasszikus, ci középkori, az újkori
egyházban. Ezeket a történeti formákat az államok, az uralkodó nézetek, a tár
sadalmi fejlődés, a gazdasági élet határozták meg. Ezek jönnek-mennek; maguk
is változnak s változásukkal az egyházi formák reformját magukkal hozzák. Igy
lehet valami bizonyos -időben egyházi s egyházias, ami előbb nem volt az, s meg
fordítva: lehetséges, hogy valami megszűnik egyháziasnak lenni, ami előbb az
volt. Annak megítélése azután, hogy mikor kell valamit s hogyan behozni, hOY'lI
mi jó és korszerű, mi felel meg -az igényeknek úgy, hogya lelki életet fejleszti,
nagy nézeteltérést s különféle állásfoglalást tűr meg, s főleg két irányban osztja
el a szellemeket: haladó és maradi irányban, aszerint amint némelyek inkább
a múltnak megszentelt hagyományait akarják fönntartani még akkor is, ha azok
nem szolgálják a lelki életet, s azokat ősi garnitúraképpen a szeszélyes td61c
jorgandóságának feláldozni nem akarják; míg ellenben mások nem kisebb szere
tetből az egyház iránt, de talán nagyobb megértésével az új idők igényeinek,
4Z új formákat sürgetik. Ez utóbbiak szeretetének bátornak is kell lennie, melv
nemcsak küzdeni kész a konzervatív elemek nehézkességével, de a rossz érte
lemben vett modernizmus vádját is tudja nagylelkűen elviselni s a gyanúsítást
szívére nem veszi. Igy volt ez mindig; sokféle félreértés, ragaszkodás és féltés,
hatalmi vágy, egyéni érzések, rokon", és ellenszenvek és szenvedélyek járnak az
egyháztörténetben is. Miért ne? Hiszen emberi története az isteni erőnek! Hán'll
féle géniusz, sötét és fényes, imperiális és demokratikus, arisztokrata és népies
eltötte magára az egyház vecsernyeköpenyét. . •

Ily körülmények,. közt az igazi s felvilágosult egyházi érzésnek lehetőleg ma
gas és nemesen céltudatos szempontra kell helyezkednie s okulnia kell az egyház
történetbrn megnyilatkozó fejlődés változatain, az eszmék szerencsés beöltözésén,
II félreértéseken; s ezeken okulva, a kellő ítéleti látókört magának megnyitva
ftéletetmondania arról, hogya mai korszellem uralkodása alaU, a lelkek il",
állapotában, ilyen szellemi áramlatok mellett mire volna szükség; mily reformro.
Reformra az akcióban, a magatartásban, az eljárásban, a jogok megadásában, az
egyházi érzés és szellem kifejlesztésében. Nem az isteninek, a lényegnek, az ÖTök
értékűnek háttérbe szorításáról van szó, hanem arról, hogy emeljük azt kt lJ

érvényesítsük igazán; nem az egyházi szervezet megváltoztatásáról, hanem az
egyházban letett isteni erőnek kiemelésből, ci pünkösdi melegnek jobb kiárasz
tásáról; arról,' hogy milyen formában közeledjünk, hogya kor ízlését eltaláljuk,
érzékét fölébTesszük; arról, hogy mily eszközöket használjunk az örökéTvént/t
célra... -
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Mivel ezt hiszem, kivánok a) nagy műveltséget, apostoli szellemet és bátor,
nemes kollegialitást a papságba. Hol vannak jó papnevelő intézetek? Ahányat
felhoznak, annyi ellen tudok kifogást; de nem is gondolom, hogy a papokat fa
lak közt, könyvekből lehet eléggé megnevelni. Minden nevelés csak kezdet, irá
nyítás, telve relativitásokkal~ egyoldalúságokkal; ha valaki falakból megint falak
közé, könyvek elől ismét könyvek elé kerül, félbemaradt, ki nem alakult ember
lesz. Istenem, mennyi ok az alázatra s arra, hogy feltétlenül s kizárólagosan
lsten irgalmára s kegyelmére apelláljunk, ha az ember botlásait s bornírtságát,
dÖlyfÖS s buta élni nem értését és tragikus életrontási ügyességét, azaz ügyetlen
kedéseit nézem! Nem ezt akarta-e az Úr? A vas perditum az általános stílus,
a repedt fazék! Tehát hogyan és hol neveljünk? Hát én a legalaposabb tudo
mányos műveltséget adnám mindenkinek s nem sajnálnék sem időt, sem pénzt
s küldeném Párizsba, Bolognába, Oxfordba az ifjakat, adnék melléjűk zseniális
és spirituális skolárokat, kik egyenként neveljék s ne elszigelten, hanem a kul
túrközösség csatornái s vízművei közt.

b) Ugyanakkor pedig azt szeretném, hogy a papok ne tartozzanak ahhoz a
klérushoz, mely osztályt, pártot, elszigetelt társadalmi osztagot jelent. Szeretnék
papokat, akik ,bonum opus desiderant', de beTlt álinak a népben - régi kéz
műves, rabszolga, fölszabadult, vagy patrícius presbitereket. Most a klérust fal
választja el. Azt mondják, hogy a szentség izolácíója. Ha csak az volna; de nem
az; .inkább a tekintély, a' jog, a vagyon, a joghatóság izolációja. Ez izoláció hi
deget hoz nép és papság közé s eltávolítja őket. Több meleget és ezeretetet nép
és kléru« közé; többet a Szentlélekből 8 a testvériségből; ezt nem házasság,
hanem a demokratikus intézmények behozatala által. Ne a tekintély, a jogható
ság, hatalom, parancs, hanem a belső elv, a szeretet dirigáljon. ,Cor unum et
anima una' - mily kevés van itt jogból, szétküZönbözésből! Nem alattvalók, ha
nem a testvérek viszonya, a hierarchiából, az archéből keveset, a hierosból sokat,
s úgy bánni s úgy beszélni és megnyilatkozási szabadsággal egymáshoz közeledni.
Nem a tekintélyt. akarom ledönteni, hanem azt, hogya tekintéllyel kooperálni
lehessen, s így a tekintély éppen e koncertnek, e kooperáló karnak karmestere,
de nem szólózik. Nem kell olyan koncentráció,. mely a taqokat kizárja, az erőt.

az érdeket egyben koncentrálja; eza perifériáknak s aszubaltern központoknak
elhalását jelenti.

c) S mi szabadítana meg ettől? Úgy vagyunk nevelve. hogy ne kritizáliunk,
hanem lelkesüljünk és szeressünl~. S én akarom ezt tenni, de azért az egyház
javát s szabadságát s életét még a meggyanúsítás s az anathemával való fejbe
kólintás árán is akarn.ám szolgálni. Hát hogyan? Ime, most az új idök viharja
mindénütt új nelyzetet teremt; a hívek bevonulnakaz egyházi keretekbe. Ne
féljünk ettől, hanem higgyük, hogy az Úristen kalapácsa segitségünkre jön. Higy
gyük, hogy erősíteni akarja az egységet, melyért imádkozott, mely programja volt.
Higgyük, hogy ezek a népek dolgozni készülő erők, s hogy iskola nyílik számuk
ra, s hogy feladataik vannak.

Az állammal szemben se vezessen minket a hagyományos jog, még kevésbé a
hatalmi érdek. Ki tudja, mi marad meg a jogból, s ugyan mit akarunk most
hatalmi érdekeket az állam, a hitetlen állam által biztosítani? Ezeket csak ön
erőnk, a nép által lehet. Minket nem politika, hanem a nagy közérdek vezet
állammal, társadalommal szemben is. Tudjuk, hogy szolgálhatunk neki, s hogy
a tiszta erkölcsöt csak mi biztosíthatjuk. Et-től függ állam, társadalom, ettől rend,
fegyelem, boldogság. Hátha valami kapcsolatba lépünk majd, íme az egyetlen
érdek szempontja vezet s igazít el akkor minket e viszonyaink rendezésében!

d) Azután szükséges a nép nyelvének használata a lit'urgiában. A misét ki
venném; de a szentségekben, főleg keresztelés-, házasság-, áldozásban, s az avatási,
temetési szertartásokban! Nem nemzeti s nemzetiségi viszketeg dolgozik most e
kívánalomban, hanem a természetes érzés. Hogy eddig úgy tartották, az nem
argumentum a jövőre..."
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Talán szokatlan ez a- hosszú idézet, de illusztrálni szerettük volna vele, hogy
Prohászkának is voltak a tanácsköztársaság alatt - éppen a si/ceres nyár eleji

- hadműveletek idején - olyan felismerései, amelyek ha ideig-óráig tartottak is,
ha csak fellobbanásnak is számítottak, de voltak olyan felísmerései, amelyek
mind az egyháznak az új renddel való viszonyával, mind az egyház belső életé
vel kapcsolatosan átértékelésre késztették. Annál sajnálatosabb, hogy az ellenfor
radalmi időszak, az ún. keresztény kurzus az ő nevét tűzve zászlajára, egyes
kijelentéseit, cikkeit felhasználva űzött fajgyűlöletef szító, soviniszta, antikom»
munista propagandát. Ezzel szemben Giesswein 1923-ban bekövetkezett haláláig
hú maradt alapelveihez. 1921 decemberében, mintegy summázva 1919-et, ilyen
tanulságokat fogalmaz meg: "Marxnak éles szeme volt, sokat meglátott, amit
előtte nem láttak meg mások, de azért én azt mondom, hogy Marx egy szemmel
látott, ő maga előtt csak a kockának csak egy lapját látta, de azt nagyon jól
látta. Az a nagy különbség van .azonban a két szemmel és egy szemmel való
látás között, hogy aki két szemmel néz, az annak a kockának a másik oldalára
is rá tud tekinteni. Ez a hibája nemcsak Marxnak, hanem elleneseinek is megvolt.
Azok közül igen sokan megint csak annak a kockának a másik oldalát, mond-'
juk a vallásos, vagy erkölcsi oldalát látták, ők is ugyanolyan egyoldalúságban
voltak. Pedig a fő feladat az, hogya kétféle nézöpontot össze tudjuk egyeztetni.
ilki ennek a kockának innenső - oldalát látja, beszélje meg azzal, aki a másik
oldalát is látta, hogy mit láttak és egyeztessék össze a különféle tapasztalatokat
és ismereteket. Akkor nem fog megtörténni, hogy Marx hivei vallásellenes, val
lásgúnyoló és -gyűlölő térre mennek át, a másik oldal sem fogja a szociáldemo k
ráciát, mint vallástalant, -nemzet- és hazaellenes ezektát vagy pártot állítani oda.
Nekünk bizonyos tekintetben, mint mind.en kultúrembernek, nemcsak nemzetinek,
hanem nemzetközinek is kell lennünk. A mi egész kultúránk nemzeti is, de na
gyobb részben, mondhatnám kilencven százalékban nemzetközi, más kultúrák
összetételéből fejlődött ki. Ha a szociáldemokrácia materialista irányúvá lett, azt
nem ő kezdte meg, hanem az a nemzetgazdasági rendszer, amelyet nagyon hely
telenül liberálisnak is neveztek, meg klasszikusnak is, amely mint Carlyle na
gyon jól megjegyezte, az egész munkabeosztásábCJ,n, fejlődésében, a nagyipar
fejlesztésében megfeledkezett egy tényezőről: az emberről. Pedig a nemzetgazdaság
nak az ember kell, hogya központja legyen s nem a vagyon öregbedése, nem
a részvények emelkedése a nemzetgazdaság lényege, hanem hogy a munkát sza
bad önrendelkezésű emberek végzik, akiknek joguk van ahhoz, hogy szabadon
rendelkezzenek a társadalmi és politikai életben önmaguk felett. Ez nagy hibája
volt az elmúlt kornak, s ezen a hibán nekünk együttesen kell segíteni. Ez nem
egy pártnak a kérdése, hanem igazi nemzeti, igazi társadalmi kérdés, ••"

Giesswein jövőt szántó gondolatai nemcsak a történelmi fejlődés feltételeire,
hanem a nemzeti összefogásra, egységre is figyelmeztetnek, ha olyan célokat kí
vánunk elérni, amelyek az ember egyetemes érdekeit, a köz javát és a társa
dalmi igazságosságot szolgálják. S ha ezt a programot az 1919-es Magyar Tanács
köztársaság nem is tudta fennállásának rövid ideje alatt teljesíteni, és amit
teljesített, nem is tudta mindig hibák vagy hiányosságok nélkül, kóstolót adott
egy új társadalmi rend értékeiből és képességeiből. De ez az új társadalmi rend
bontakozott ki végül is rá huszonöt esztendővel, 1945. április 4-ét, a felszabadulást
követően, amikor a magyar nép másodszor is hozzálátott: a szocialista építésnek.
S ha másodszorra sem hibák és hiányosságok nélkül kezdte el, igyekezett azok
nélkül folytatni 1957 után, az eltelt húsz esztendőben, és folytatja mind a. mai
napig, egyre sikeresebben.

Jegyzet. Cikkünket korabeli dokumentumok, naplók és il korabeli sajtó közléseib61
állítottuk össze, _felhasználtuk az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent Magyarország
Története 1918-1919 círnü kötet idevágó anyagát, valamint Drávucz István kit(lnő, Giessweln
Sándor munkásságát tárgyaló, még kéziratban levő értekezését.
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