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1 A katholicizimust, mint élő és ható erőt, különösen a nyugati civi-
• lizáeió országaihan, a nemzetközi események mindinkább előtérbe 

helyezik. Benne is, mint minden, az emberi társadalommal élő kapcsola
tot tartó intézményben, korunk mély átalakulásai egymással küzdő fo
lyamatokban tükröződnek. A különbözésnek és egységnek, az ellentétes 
állásfoglalásoknak és az egyöntetű nemzetközi szolidaritásnak kellő meg
világítása nélkül nem mérhetjük fel a katholicizmus igazi szerepét az ese
mények kialakulásában és nem láthatjuk meg, hogy milyen irányt vesz 
az emberek és intézmények mai nagy válaszútján. 

Óvakodnunk kell attól, hogy farkasszemet nézve vizsgáljuk a kér
dést vagy eleve a „torlasz másik oldalán" képzeljük magunkat. Mikor 
társadalmi színvallásra kerül a sor, világnézetek távolságát vagy közel
ségét nem az elvont rendszerezés, hanem azoknak az emberiségre nézve 
aktuális értéke határozza meg. A fenyegető világhelyzetben az emberiség 
jobb sorsára vagy .pusztulására vezető erők között csak ilyen mércével 
járhatunk, ha nem akarunk mimagunk is hozzájárulni a zavarhoz, ami 
csak megkönnyíti a haladásellenes erők kibontakozását. 

Kétségtelen, hogy a katholikus Egyház a történelem során szerzett 
(hatalmi szerepével az uralkodó intézmények egyik legerősebb kapcsa 
volt. De utja a fennálló társadalmi javak teljességét élvező rétegek mel
lett mindig a tömegekhez is vezetett s (Róma meg a „birodalom" mellett 
minden nemzetekhez. Kiváltságok és Péter-fillérek egyaránt tartották 
fenn s a világegyház a társadalmi és nemzetiségi tagozódásokat össze
ötvözve magában, az állásfoglalások széles skáláját tükrözte vissza. 

A társadalmi és nemzetiségi ellentétek mai kiéleződése azonban olyan 
helyzet elé állitotta, ami kétezeréves diplomáciai gyakorlatát is erős 
próbára teszi. A hatalmi csúcsok kizárólagossági politikája, a társadal
mi aránytalanságok mai vészterhes fokán, leszámolásra készül az emberi
ség ^ninden szabad erejével. Tüzzel-vassal jön s minden intézménytől, a 
behódoláson tul, hóditó törekvéseivel való lényeges egybeforrást követel. 
Ak i mérsékelni igyekszik, annak épp ugy megsemmisítésére tör, mint aki 
ellene szegül-

2 Önmagát tagadná meg a katholicizmus, ha a fasizmus mind szűkebb 
• érdekkörébe zárná magát, mikor létértelmét az egyetemesség ad

ja. Viszont az egyetemesség szelleme sehogyan sem fér össze a faji ki
zárólagossággal s ezért sorolja a Schmarze Korps, az S. A . hivatalos 
lapja, egyéb „felforgató törekvésekkel" egy táborba az egyházat, amely 
hisz „egy uniyerzaiista nemzetközösségben, egy humanitásban, ami ural
ja a fajokat". 

Verdmer érsek Az Egyház és a modern világ c. könyvében (Flamma-
rion, 1938) kifejti, hogy „az Egyház szelleme nemzetfölötti s elvet ma
gától mindent, ami kasztszellem, pártkorlátoltság vagy nemzeti gőg. >S 
mivel gyermekei az egész világon szétszórtan élnek, az Egyháznál jobban 
senki sem óhajtja a népek megegyezését és a világbékét." Ezekután nem 
csoda, ha a háborús hóditó politika szócsövei szerint a katholicizmusból 
„...oly ördögi, hazátlan érzület beszél, ami minket, vérből-földből formált 
világnézetnek őrzőit arra kényszeriti, hogy a római mithoszt a nép- és 
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hazaárulók indexére helyezzük." (Die Slchwarze Korps.) 
E görögtüzes szóvirágok „hazafiuságot" emlegetnek, de a támadó 

háború fényét vetítik elénk. A támadó háború az, amibe napjaink minden 
társadalmi problémája sűrűsödik s DaSBal Tőrre gróf, az Osservatore Ro
mána, a vatikáni hivatalos lap szerkesztője ennek tudatában irja, hogy 
„•..ha mégis elmerészelné valaki követni azt a borzalmas gonosztettet, 
akkor mi nem tehetünk mást, mint azt, hogy ismét az Úristenhez for
dulunk és igy szólunk: JOissipe gentes, quae bella volunt' — ,Szórd szét 
a népeket, Uram, akik a háborút akarják!" 

3 Németországban a legizzóbb a gyúpontja a készülő világégésnek; 
• a harcot is legszenvedőbben a német egyház állja. A püspökök és 

a parlamenti katholikus csoport, a centrum, még bizalmat szavazott Hit
lernek az első Reichstag ülésen s Hitler is sietett kijelenteni, hogy „a 
nemzeti kormány a két keresztény hitvallásban nemzetiségünk fennmara
dásának két legfontosabb tényezőjét látja." A német katholicizmus, pél
dás szervezettsége következtében, nagy erőt képviselt, s az uj kormány
zatnak előbb másokkal kellett végeznie. A katholikus üldözések sorozata 
azonban nem sokat várat magára s a Vatikán meg a püspöki kar már hiá
ba igyekszik felajánlani támogatását bizonyos „közös ellenséggel" szem
ben, a hitlerizmus már elég erős ahhoz, hogy egymásután rázza le szövet
ségeseit, amelyek csak kölcsönös engedmények alapján képzelték el az 
együttműködést. 

A vezető katholikus körök próbálkozásai a megegyezésre meghiúsul
nak s marad a katholikus tömegek önvédelmi frontja. A keresztényi tű
résből nemsokára az egyház szervezett ellentállása lesz, s az 1937 már
cius 14.-én kelt s az Osservatore Romanoban csak március 23.-án közzé 
tett enciklika a németországi kormányzat szószegéséről már titkos kül
döncök utján jut el a legutolsó németországi plébániához is, mielőtt a 
Gestapo neszét vehette volna. 

A hatóságok, feleletül, az úgynevezett „politikai katiholicizmus" ki
irtását tűzik ki feladatukul, s a hajsza elől az egyház társadalmi megnyil
vánulásai mind burkoltabb formát vesznek. „Ha minden Urangyalára 
csenditést poHtikai katholicizmusnak minősitenek, akkor harangjaink 
annál élesebben fognak zúgni és fogják jogukat követelni a nyilvános 
életben" .—> irja Rómából Muckermann német jezsuita páter, miután oda
haza sorozatos merényleteket kiséreltek meg ellene. 

4 Az utolsó évek osztrák államfői ezzel szemben ugyanazokra a pá-
• pai enciklikákra szerettek hivatkozni ténykedéseik közben, 

amiknek a határon tul már felforgató jellegük volt. Ha az enciklikák 
szelleme nem is vált államvezető erővé Ausztriában, s ha a keresztény 
eszméknek nem is vált mindaz dicsőségére, ami ott az államhatalom ré
széről történt, az osztrák egyház minden támogatást megkapott, hogy a 
társadalmi életben gyümölcsöztesse a katlholikus szociális tanokat. Sza
badságának és társadalcmfenntartó szerepének tudatában kivételes bá
torsággal emlékezik meg az osztrák püspöki kar mindarról, ami a német 
birodalomban végbemegy; „ahol az utóbbi időkben egyre erősebbé váló 
államhatalom az ő eszközeinek tökéletes kihasználásával tervszerűen és 
feltartózhatatlanul megy el a legvéksőkig, hogy a keresztény vallást, fő
kép a katholikus Egyházat a birodalomban kikapcsolja és háttérbe szo
rítsa oly módon, hogy minden aktiv védekezést uj büntetés és üldözés 
sújt..- Bármily nagy legyen is ennek a hatalomnak gőgös büszkesége s 
akárminő tökéletes alapossággal járjon is el, nincs kétség afelől, hogy 
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a katolikus Egyház a német birodalomban továbbra is fenn fog állanh"-
Különös megvilágítást nyernek ezek a szavak a mai események fé

nyében, s egészen biztos, hogy az osztrák egyháznak ezt az állásfoglalást 
külön is meg kell sinylenie, Innitzer érsek körlevelét az utolsó esemé
nyekről már is betiltották s az ausztriai egyháznak most ugyanazokkal 
a problémákkal kell viaskodnia, mint németországi testvérének. 

A háború utáni ausztriai szociális átalakulások egyszersmindenkorra 
útját állták annak, hogy az egyház feudális gyökereibe visszakapaszkodjék 
s ez teszi most valóban tömegegyházzá, amelynek vállára nehezül fél-Ausz
tria önvédelmének irányítása. 

5 A többi középeurópai állam katholiciamusában viszont a feudális érde-
• kek igen sokszor kerékkötőivé válnak minden haladó gondolatnak., A 

magyarországi Korunk Szavtí köré csoportosult szociális katholicizmust a 
vele szövetséget valló legitimizmus pártfogása védte meg a kikezdéstől, az 
a legitimizmus, amely maga is védekezésre szorul az állami autokrácia s a 
faji kizárólagosság eszméivel szemben. Transzilvániában pedig a kath. na
pilap éppen német imperialista érdekekhez igazodva teremt közszellemet,, 
mig a szociális egyházi szellemet szolgáló Traimzüvániai Tudósító c. folyó
irat eltűnik a színről s helyét nem is igyekeznek bétöteni. 

A kiváltságokban elpuhult formalizmus azonban seholsem volt oly 
erős, mint a spanyol egyházban, amelynek évszázados nyugalmát a leg
újabb évekig semmi sem bolygatta meg. Érthető, hogy a felkelők nagy er
kölcsi és anyagi tartaléka lett, kivéve a népével szoros egységben élő baszk 
egyházat, amely maga is kisebbségi szerepet töltött be a spanyol egyházon 
belül. A nyugati haladószellemű katholicizmus megrendülten nézte a töme
gek szociális és nemzetiségi érdekeit felkaroló baszk egyház tragédiáját, de 
tiltakozó szavát elnyomta a tervszerű propaganda, amely a spanyol ural
kodó egyház kétségkívül megrendítő vérveszteségeiből, az egyházi emlék
művek pusztulásából világszerte érveket kovácsolt minden haladó gondo
lat ellen. 

A Blackfriars} az angol dominikánusok lapja igyekszik tiszta hangot 
megütni e kérdésben: „Minden katholikus rokonszenvvel kiséri a spanyol 
kathoiikusokat. iDe hamis dolog és mélységesen nem keresztény ezért a 
felkelők mellé állni és megtagadni a rokonszenvet azoktól, akik ellentáli
nak és ugy gondolják — joggal — hogy vad reakciós kényuralommal áll
nak szemben." 

Aggódó hang nyilvánul meg a haladó katholicizmus részéről nemcsak 
a felkelők főhadiszállásának,. hanem Mussolini Rómájának pártfogó szere
pével szemben is, Dániel Rops, a neves francia katholikus író, a Korunk 
Szava hasábjain idézi az Esprit c. folyóirat sorait: „Eljött az óra, hogy 
kérdezze meg a keresztény lelkiismeret önmagától, hogy Krisztus római 
egyháza megtarthatja-e függetlenségét és szabadságát az uj imperialista 
Rómával szemben," 

g A meghasonlás a mai társadalommal néha a legélesebb formára lel 
az ifjú katholikus körökben, „Jobb,a képmutatás is irja a Nép 

arcvonal-barát Louis Martin Chauffier .— annál a vakságnál, amely egy
szerre forrásától és végcéljától vonja el a kereszténységet, hogy hű és há
lás szolgájává tegye egy olyan társadalomnak, amely megtagadja minden 
kifejezésével és csak azért kérkedik vele, hogy aztán annál jobban árulja 
e l . " (Vendredi, 1986 jun. 12.) 

A pápa szoeiáüs enciklikéi bátorságot öntöttek ebbe a felfogásba. De, 
hogy a haladó katholicizmus közös arcvonalba állhasson a béke és emberi 
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szabadság minden küzdőjével, annak a Vatikán s a püspöki karok éles tilal
mai állták az útját. 'Hittételeket szögeztek a társadalmi közeledés gondola
tával szemben s autarkiás politikát ajánlottak mindenfelől; a katholikus 
tömegeknek, megvonva a szolidaritást ugyanazon elnyomás alatt szenve
dő sorstársaiktól, ha azok történetesen más világnézeten voltak. A harma
dik ut politikája volt ez, amely szerette volna, ha a katholikus szociális 
tanok is egészen sajátos utat vágnak maguknak, nehogy benyelje őket va
lamelyik „elkészített meder". 

A gyakorlatban ez odavezetett, hogy egyrészt a társadalmi visszaha
tás külön-külön könnyebben végzett az emberi szabadság védőivel, más
részt pedig a Néparcvonal szociális kezdeményezései komoly formát lel
tek, mielőtt az egyház bekapcsolódott volna azokba. 

7 Velünk vagy ellenünk? Nem véletlen, hogy éppen Franciaországban 
» tört meg a merev szembenállás s a tömegek leghamarabb ott készí

tették az egyházat kedvező színvallásra. 
A francia egyház vagyontalan és társadalmi kiváltságokkal sem ren

delkezik. Hivei áldozatkészsége és saját erkölcsi ereje az, ami társadalmi 
szerepét meghatározza. Hiveit a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből to
borozza, mert a tömegek aktív támogatása nélkül fennmaradása is veszé
lyeztetve volna s társadalmi tevékenységükben híveitől annyit kíván meg, 
hogy a keresztény erkölcsökről ne feledkezzenek meg. Minden politikai 
párttól független és ezért senki sem látja az egyház szolgáiban a politi
kai hatalmasságok képviselőit, viszont a francia katholicizmus is nagy
szerűen egyesitette magában az elvhűséggel a más világnézetűek iránti ta
pintatot, i 

A társadalmi előítéletek javától mentes francia nép nem engedhette 
meg magának azt a fényűzést, hogy világnézeti aggályokért ne találjon 
egymásra az élet elemi szükségleteinek, a béke, a kenyér, a szabadság kér
désében, amik nélkül az ember föl sem eszmélhet bölcseleti és vallási kü
lönbözőségekre. 

Róbert Honnert, a vergődő katholikus forradalmárlélek élesen veti 
fel a haladó francia katholikus körök társadalmi logikáját: ,,a holnap-
utánnak még jogos gondjai is koraiak akkor, amikor az ember bizonytalan 
a holnapról és veszedelmesek, mikor csak elf ordítnak a legsürgősebbtől, at-, 
tói, ami a holnapi létezést is biztosítja." 

A francia egyháziban is vannak antagonizmusok, de mikor a domini
kánusok vezetése alatt megjelenő Sept c. folyóirat a baszkok és a Néparc
vonal kérdésében elfoglalt rokonszenvező álláspontjával kiváltotta a ran
gos idősebb nemzedék, különösen Castelnau tábornok és az Echo de Paris 
haragját, a fiatal papság Verdier és Liénart bíborosokkal az élén azonnal 
pártjára állt. A Sept megszűnt ugyan, de elveinek jórésze ma a francia 
katholikus egyház vezető elveit s a kölcsönös társadalmi józanság odave
zetett, hogy ma az egyház az ország belső és külső békéje érdekében meg
találta a közös utat a Néparcvonal kormányával. 

Q 
* * • ,,Lényegileg az anyag megelőzi ugyan a szellemet, de nem áll fö

lötte", hirdették balfelől, közös platformot keresve a szociális elméletben 
is. Viszont katholikus részről Fessard útya fogalmazta meg a választ az 
Études-hen, hogy „súlyos kötelesség hárul mindnyájunk lelkiismeretére, 
az, hogy elhatározóan segítsünk a szorongató gazdasági kérdés megoldá
sán. Az általános szenvedés első sorba helyezi és megszentelt jelleget ad 
neki," 

Ezek után már nem késhetett a munkás sorokból jövő „kinyújtott 

23 
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kéz" politikája, azok részéről éppen, akik ellen az egyház nap, mint nap 
kereszteshadjáratot hirdet. Muckermann páter ugy emlegeti ezt, mint az 
„uj esztendő csodáját" „...Azt látjuk, —. irja, 1 — i hogy ugyanazok az em
berek, akik ezt a harcot (t. i. az egyház ellen) szítják és irányítják az 
egész világon (? ) , kinyújtják kezüket, hogy testvérként köszöntsék a ka-
tholikusokat... Természetesen minden táborban vannak egyesek, akik 'ezt a 
kéznyujtást képmutatóan, taktikailag és tisztán politikailag fogják fel, de 
vannak mások, akik becsületesen gondolják és lelki szükségből teszik." 

A katholicizmusnak akarva, nem akarva csak egy utja lehet: a bé
kéé és a lelkiismereti szabadságé. „Ott tartunk már i—> irja ugyancsak P. 
Muckermann, , hogyha emberméltóságról és emberi szabadságról beszé
lünk, a következő mondatokban a katholikus Egyházat kell említenünk" 

(Bányai László) 

S Z E M L E • —— ———-
EGY KÖLTŐ HITVALLOMÁSA 

Tiz éve jelent ctneg Fodor József első verskötete s azóta időről
időre el tudta hitetni az olvasókkal, hogy komoly gördülésű sorai 
mögött megbízható ember gondolkozik, lelkesedik, érez és heroi
kusan viaskodik a jobb emberi helyzetért, összhang nélkül* — ez 
a cim legfeljebb egy két vers formájára vonatkozik: embernek és 
Írónak, olvasónak és költőnek különben teljes az összhangja aibban 
az együttes élményben, amit Fodor József költészete jelent. Fodor 
József Dávid Ferenc városából indult el és — nomen est omen — 
mint egykor Dávid, aki egy ellenséges világgal szemben hirdette, 
hogy a hit Isten ajándéka, oly egyszerű, gyermeki hittel és mégis 
férfias elszántsággal hirdeti Fodor József egy vesztébe rohanó vi
lág közepette a maga felismert igazát, termékeny vízióit egy jobb 
világért, jobb emberségért. N a g y ajándék ez olyan időben, mikor 
áruló írástudók hamis gesztusaitól káprázik a világ, jó érezni, 
hogy a sok gyanús gesztikuláló közt akad mégis egy, akinek átlá
tunk a lelkén, akiben megbízhatunk. Fodor József látja az életet 
és érzi a felelősséget mindazért, ami történik és azért is, amit el
mulasztanak s ez a felelősségérzet teszi őt harcos költővé. Szereti 
a csendet, a békét, de a csend és íbéke rétegén át is közvetlenül hat 
hozzá az örök törvény, mely annál inkább a haladás szolgálatába 
állítja, minél nagyobb veszélyben vannak ezek az emberi értékek. 
Lehet, hogy legszebb versei azok, melyekben az élet csendes örö
meiről, az egyedüliségről ir halk rímekbe szövődő nosztalgiával 
(Egyedül, Mindegy, Későn), a legjobbak azonban a profetikus 
missziót legjobban, legerőteljesebben kifejezők a közösségért meg
szólaló strófái (Túl a napokon, Műves fohásza stb.) . „Bennem nem 
— i , i 

* Athenaeum. Budapest. 1938. 


