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Kalocsa. Krisztusban k.-dves tisztelendcS Testvéreink! A két batal· 
mu lélekt·)h Szent Ágoston s Vass József szellemétól átitatott igen érté· 
kes ,,Jelentés''-üket megkaptok, melyet már kíváncslan vártunk. Csodálko· 
zunk szociális kép7.ettségükön •.. 

Tirol. Dilectisaimi in Patrian•hB pauperum, Patre nostro F1atres l 
Maxlma admi~atione et laetitia arrecit nos magnanimilas Vestra, quae nec 
minimorum obli•iscitur et q•1ae ad Ve~t·am ephemeridiem: .,Der Francis· 
kusjugen1" - ac~lratissime elab.,ratam 110bis mittendam Vos a~iexit. Nec 
nos secundi participes sumU ga :diorum Vestrorum. Simul cognosceba
mus sagacitatem ingenii Gt>rmani, quae parvo labore (solum aliquot exem· 
plaribus) maximum fructum afferre potest. Hac etiam vici accipite ez: cor· 
dis intimo provenfentem gratiam et quam maximam gratulationem. 

Já•:~ber~" ll· Tavaszi rügyfakadásuknak és virágbaborulásuknak IZÍV· 

b61 örvendünk. Fr B a mostani versei elég gyöog6k. Új keldtdt szeretnénk 
már látni A .,Rerum Novarum" ünnepélyhez gratulálunk. s a cikkeket kö
szönjük, a megfgért~>ket pedig nagyon •.• 

Seombathelfl. Honnét IZ 1 nagy lenddlet? Honnét u a DIIY téma• 
bóség '? A lapot mindlg pontosan megkllpjuk. a .,Tabulá"-t ill 

Satt•mare. P. J[ Végtelenill örvendünk, hogy az "anima francisca
na"-ho:~: oly közel álli A hamarjövőben megjelenő múvét érdeklódve várjuk 
Az elóbbiból is igen sokat tanultunk, mert minden sorát a való élet i1azolja. 

Bóma. P. ~. A sze nt olajtól illatos kezedre csókukat lehelik a tAvoli 
testTéreid l Igéretedról bizonnyal ·nem feledkezel meg l? 

Pic•. P. 7!. Hozzánk ragaszkodó jó szfvér61 tanuskodó pontosan meg
érkezeS csomagjait itt is na1yon azépen köszönjO.k l 

B•••etJ. P. D. Reméljillr, hogy ebben a számban be fogja látni: "a 
XX. sdzad emlójétól nern fordítjuk el éhes érte~münket, hanem annakanni 
tejbel nauon is hizlaljuk magunkat l" Jó tanácsokban gazdag levelét k6-
116nve, várjuk a másikat l 
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bátjuk azt a nyilvánvaló tényt, hogy a Jegsze
gényebb sorsú embereken hamarosan és alka'lmasan 
segíteni kell, mert az emberiség aagy része mél
fáaytalanul szomorú és nyomorult viszonyok köz! 
feagódik. 

* * 
/Ve higyjük, hogy az egyháznak goodját a Jeiki

élet müvelése annyira lefoglalja, hogy attól a földi 
~Jet érdeA·eif eljelejtené J 

* * 
Sem az igaz sc§gosság, sem az emberi érzés nem 

engedi a munka oly mértéiiü joiiozását, me/y a Jel
kel eltompítja s a testet agyonsanyargalja. 

* * 
Amint az okozat követi a létrehozó okot, úgy 

a munkáaak gyümölcse igazságosan a munkást illeti. 

* * 
8ondosan örködjeaef.i a gazdagoii, hogy a sze

gények esetié/y keres~ényében eröszaiikal, ravasz
sággal vaqy kamatcsalassal kárt ne tegyenek, ~ár 
azért is, mert a szegények nem eléggé erősek a 
védekezésre az igazságtalanságo/i elle!} és az ö va
gyonkájuk minél csekélyebb, aanál szentebb. 

('Részleteit ((lll. beó P•P~ .,Munk•s" körlevelébó/.) 

Magyar Umbria. Rendk. az. 7 



"Rerum novarum" jubilál 

A hit szellemében, de azért az igaz bölcselet végsö 
okaira - céljaira is támaszkodva, azt kell állítanom, 
hogy az emberiségnek legsajnálatosabb tragédiái azok 
a történelmi tények, melyek akkor peregtek le, midőn 
az emberek az életútbaálló és segítséget nyujtó Istent 
megnézték, meghallgatták, Róla legalább erkölcsileg 
meggyőződtek, ámde neki mégis hátat fordítottak, 
nyujtó segítségét igénybe nem vették, hanem megelé
gedtek a maguk kicsi mécsesükkel és pislogása mellett 
gőgösen tovább bandúkoltak az ismeretlen jövő, sok
szor végzetes rengetegében. Vagy nem katasztrofális bal
lépés-e, hogy megnézi a véges a V égtelen t, meggyőző
dik Róla, de Öt mégis faképnél hagyja ? ! 

A szép Paradicsomban az első emberek az élet 
és a hála boldog érzelmétől ömlengenek j az angya
lokkal és magával az Istennel beszélgetnek j Öt dicső
itó és hála imával imádják: ámde a Sátán biztatására 
és a felébresztett nagyobbadásuk érzetére röatön ké
szek a Végtelentől elfordt:lni. 

Az Úr Jézus társaságában az apostolok és a ta
nítványok szive csordultig megtelt a fönséges Evangé
lium és a csodák fölött érzett ámulattól ; meggyőződé
sük teljes Jézus istenségéről j de azért a hitvány 30 da
rab pénzért Jézust eladja Júdás, az apostolok elszélednek 
s a nép "Crucifige"-t ordít arra, akiról meggyőződött, 
hogy lstentől küldött próféta, vagy pláne a megígért 
Messiás. 

Hosszú századokon át az egész világ tapasztalja, 
a történelem pedig megörökíti, hogy az egyház Petrája, 



.R.rarn ftOI1GI'Uift jablldl. . ". 
amelyen az abszolút tudomány és erkölcs; művészet és 
vallás áll, I~dentöl való ; mindezt tapasztalati módon 
igazolják a nap-nap utáni csodák, a fizikai törvények 
felfüggesztései ; de azért mégis majd minden emberöltö 
külön-külön eJty-egy sötét hullámot indított el a Petra 
ellen - gyülöletbőL 

Meggyőződése a gondolkozóknak, hogy e világon 
a Biblia az egyedüli abszolútértékű könyv, amely iste
nit tartalmaz az Úrról, a lélekről, az erkölcsról és a 
vallásról ; de azért röstellik a fejük fölé emelni a Bib
liát az irók, a gondolkozók és a szónokok. 

V égre egyedenkint már mindenki meggyőződött ar
ról, hogy én-je Lelkiismeretében az Úr hangja hang
zik; ez képezi alapját a metafizikai lélektannak; de 
azért a mai Ádám is megveti Lelkiismeretét egy kis 
nagyobbodásáért, az asszonyért, az almáért - (Sátán, 
test, világ). 

Ezek a legsötétebb tragédiái a föld királyának! 
Mi hát most a követelmény? 
Mutassa meg valóságban az Anyaszentegyház, 

hogy abszolútak a jegyei! 
Az Anyaszentegyház azért: egy, szent, házi Anya, 

hogy aggodalmasan, nagyon szeresse fiait, hogy ha be
csapták rája háza ajtaját, rögt.ön siessen utánuk, hogy a 
lejtőn lefelé csúszó övéit minden erejével föltartóztassa, 
hogy az elvágódtak mellé letérdepeljen, olajat és bort 
öntsön kimosott sebeikbe, hogy öket a szelíd igavonóra 
föltegye és a családi meleg körbe visszakísérje, ahol, 
ha magukhoz tértek, akl<or újból beszélhet nekik, éde
seinek, a Lelkiismeretröl, a Bibliából, az Egyházról, 
Jézusról és a túláradó - szeretetü Atyáról. 

Lám, hogy beszélt Rerum novarumban XIII. Leó 
pápa, ez a bölcs, szent, nemzeti Anya, a lerongyoló
dott fiairól! Elmondja, hogy ezek is fiai, lsten kép
másai, kiknek jogaik vannak testi-lelki életükhöz és 
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jogos, örök viszonyaik az Egyházzal, az Állammal, és 
a t6késsell Igy csak egy Édesanya képes beszélni ér
telmes szivével éhes, rongyos, tékozló fiához l 

A sz o c i a l i z m us - tevékeny felebaráti szeretet 
-, a kommunizmus - állami család, Jézus tanitvá
nyainak és a szerzeteseknek egyenlősége, az e t h n a r
c h i a - népközösség, testvériség - önmagukban még 
nem tragédiák, hanem ideális optimizmusok ! De vég
zetes tragédiákká lehetnek, ha hiányozni fog belölök a 
Végtelen fénye, szelleme l 

Futnia kell tehát az egész Egyháznak a végzetes 
tragédiája felé rohanó emberek után l Rerum novarum 
szellemében kell futnia az egy, szent, házi anyának és 
minden erejével oda kell hatnia, hogy megállítsa útjá
ban a lefeléhanyadó kort, olajával s égi borával új életre 
kell keltenie és m~gértetnie vele, hogy a Petra barátja a 
V égtelentől mutatott szabadságnak, egyenlőségnek és 
testvériségnek! Ez a Miatyánk, a Biblia szelleme is l 

Örülök lelkemből, hogy Provinciáok teológiai s 
bölcseleti ifjúsága jubilál a Rerum novarum szellemé
ben! Úgy van, ezt tennie kell elsősorban a Ferences
ségnek l Erre van multunk, expanzív tradiciónk s van
nak szociális Szentjeink! Alakuljanak hát gyorsan szo
ciális típusú ferencesek, akik lenni tudjanak minden
kinek: egy, szent, nemzeti Anyákkái, hogy ne annyira 
években, de tényekben jubiláljon 10-20 év mulva a 
"Rerum novarum l" 

P. O•lay O•wald 
min. prov. 



Az újjászületett Főnix_ 

.Drámai pillanat volt az 1897. évi ZUrichben tartolt nem
zetközi munkásvédelmi kongresszuson, amikor Quelich angol 
szociálista vezér a szónoki emelvényre ugrott s ezeket mondotta : 
,itt van a kezemben két szociális programm, amelyeket az itt kép· 
viselt ellentétes irányok mindennél többre becsülnek. Balkezem
ben Marx kommuni~ta kiáltványa, az a programm, amellyel mi 
szociálisták a győzelem biztos reményével ilarcba szállunk. jobb
kezemben tartom XIII. Leó munká~enciklikáját (Rer. Nov.), a ka
tolikus szociálpolitika magna cartáját, amely az Eg) ház szocio· 
lógusainak szabályzata és vezető csillaga a szociális kUzdelemben. 
A szociális hucot e két lobogó között, csakis e kettő kftzött kell 
megvfvni. Mindenki, aki a szociális ref'lrmot komolyan veszi, 
kénytelen lesz a két zászló közUI valamelyikhez 'lia ni'. • (Magyar 
Kultúra. 1928, ll. félév 86. 1.) 

Csaknem negyven esztendő mult el ezen igazában igaz ki
jelentés óta a Két zászló között lehet csak választani r r És az em
berek melyik u•án nyúltak? Ha az egész földkerekséget nézzUk 
valláskUtönbnzet nélkUI, akkor azt kell mondanunk, hogy az ern
beridg a vörös lobogóha kapaszkodott, a fehér loboJ(ót pedig el
vetette, lenézte, gyanúshotta (Németország, Franciaország, Olasz
orszá~), megvetette, s inkább rohant a marx• ideológia őrUieteibe, 

mint az E~y!láz, az lsten örök igazságai után. Miert? Mert .az 
emberek iobban szer~ttélc a ~ötétségel, mint a világosságot; mi
vel cselekedetei gonoszak valának, .• • (ján. 3. 19) Mivel Orök 
Igazság az, hOJ:Y u emberek nem szeretik, nem akarják a tiszta 
igazságot: attól félnek, hogy ha csak beletekintenek is, meghal
nak - .Szólj te nekUnk és RJeghallgatunk; ne szóljon nekUnk 
az Úr, neratán meghaljunk!& (ll. Móz. 20, 19.), - hanem csak 
az iga!ság öltözetébe bújtatonakat! Rengeteg izmus pedig egye
nesen ellenségét t atta, érezte b~nn~: s nagyon helyesen r Kutatva a 
régi fakó fóliánsok kl\zölt a pi~zkos, undok, habzó szájú, zsidó· 
kat favorizáló s a földszfnéröl Sodoma és Oemorrbaként eliUni 
"jOvendő" egyik szama (1903.) akadt a kezembe. Ebben pl. ef-
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félék vannak: "Attól tartok, hogy a 94 éves pápa még a halál
tusában is sú !yos csapálit fog mérni a librrali 2 musra ..• 11 "A si
ma kéz, mely a Vatikánból tot·b mint hus7onöt éven át nvúll a 
világtörténet kerekeihe, vasmarokkal marcangoita a liberalhmust 
és súlyos sebeket ejtett rajta ... • .A nemes alak, me ly most a 
halállal vívódik, tiS1teletet gerjeS2.tett világszerte maga iránt. De 
ép ezért volt veszélyes dleofé'.'' (l. évf. 22. sz. 12 14. 1.) 

De a katolilms viiág sem fogadia kitá•t karokkal: nehéznek, 
nem roadernnek tartották. "Kemény beszéd ez, ki hallgalhatja ?" 
(Ján. 6, 61 ) zúgtak az ellentábortól is felve S Krisz1us elveit 
mef(tagadón: va~y nem törödtek a szoci á lis problémákkal, vagy 
pedig gyáván a nehétségektöl irlótva "sokan visszavonu ának az 
ö ta11itványai közül, és mjr nem j::jmak vala vele." (U. o. 67.) 
Es amint Kafarnaumban is cs.ak egy akadt, aki tizenkettő nevé
ben - dt! még ezek közül is lett egy aruló - azt mondotta: 
"Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad 'vannak" (U. o. 
69.), úgy most is - Magyarorszá~on - CSdk egy- ketten (Giess
wei n Sándorék, Zichy Nándorék, PwhJszkaek) ölelték szivükre a 
fehér pergamentet s igyekeztek minden erejüket megfeszilve 8· 

munkásenciklika igéit való életté ~yúrni ! 
Így c:rt:dményt, ha keveset is, mi is tudunk felmutatni l A 

pdpság &okkal intenzivebben foglalkozik az emberek .,földi"' sor
sával, boldo~ságával, mint 37.elött, mert már megértette, hogy ,.a 
jól berendt!zett társadalomhoz tartozik a testi és klilt'őjavak meg
szerzése, meiyeknek haszna lat a az erény gyakorlásara szükséges. • 
Van kerc::sztény szoc:ializmusunk, mely teoretice s praktice arra 
törekszik, hogy a munkasok nyomorult sorsán javitson, embersé· 
ges életlehetősegel btztmlbon, awnban a mai tf.nadalmi 
gazdasági kereteken bt:IOI: az iglizsag, méltányosság s a krisz· 
tusi szeretet diadalra juttatásával l Van egycélba törekvö Néppártunk. 
Van különff'le szttkE"zervezetünk, munká!'alakulatunk, fgyletünk 
(legény. Iüllonc stb.), me }ei<nek f;·.ccljuk "a l<1gok szclltmi, testi 
s anyagt jólétént:k emelése" -- írj:t t1l enciklika. A magn.J char
tanak a következő szavait is, melyek mindenkit a munkásság se
gí,ésére s azok megszervezésére Osztökélnek, nap· nap után tOb· 
ben s többen te8zik magukévá l "Dicséret illl~ti öket szép felada
tuk midtt, hogy a munki.isságon Sel(ftsenek, e..:yesek a csatádok 
helyzetét megj':lvitsak, a munkaadó és a munkás közölt a méllá
nyosságot diadalra juttassfik, mindkér osttalyban a kötelességér
z~tet élttrekeltsék." Katolikus társadalmi rétegünk mindinkább 
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érdeklődik a szociális problémák után. Az intelligenciánk komo
lyan foglalkozik a gordiusi csomók megoldásával (gondoljunk 
csak nevesebb folyóiratainkra l) a sziklaszilárd bázist nyujtó Rl
rum Novarum-ra támaszkodva. 1 

Ez is valami: Jegalább alap. A i~vöben pedig a kOzdelem
nek s a megvalósrtandó enciklikai et-zméknek szinte végtelen le
hetősége nyf,ik. U~yanis, ha végig olvassuk az életet lehelő so
rokat, azt kell mondanunk, hogv még nagyon, de nagyon sokat
nem valósitotrunk meg be öle. (Söt gyalázatos törv~nyOnk is van 
- elválás lehetősége -, mely sáros csizmával rugdalja az is
teni törvényt l) Ma pedig ezeket realizálnunk ~okkal nehezebb, 
mint negyven évvel ezelőtt,- M~ghökkenve kell bevallanunk, hogy 
ezt a s?.örnyü tényt az Istent<~! ihlet~tt Péter- utód látnoki szemé
vel látta s prófétai lélekkel elöre meg is mondta : "Mindenki lás
son- azonnal a mun kához, me rt a baj fo l y t o n súlyosbodik s 
gyógyitása még nehezebb lesz, mint amilyen ma t• - De ez, 
hamár megvan, nem haj, "mert az erő az erőt!enségben (kOzde
lemben) fej' ik ki. • (ll. Kor. 12, 9.) Nekem szent meggyőződésem, 
ho~y az enciklika eredrnényt ezután fog igazában felmutatni. 
Úgy érzem. hogy ez az égi hatalmas Fönix madár újjászületett a 
juhileummal kapcsolatban. Már lebegteli ü; szárnyait, hogy a fe
ledésbő! pünkösdi zúgással fölröppenjen, hogy az emberek ra
gyogó arcu atát megi,.merhessék. Ha pedig megismerték s szelle
mét belénk lövelte, akkor bizvást elmondhatjuk z "loquebantur 
variis Jinguis apostoli magnalia"; apostoli fanatizmussal beszél
nek s fekü ;znek a teória valósággá való formálasához l a démoni 
ellenféllel megvivondó élethalál küzdelemhez, a krisztusi ország: 
civitas Dei megvalósfta,.ához, mert: oportet lllum rrgnare l l 

Az isteni gondviselésben hivők mondják, hoey ez az újjá· 
szOletés ép most történik, nem a véletlen müve l Ugyanis a ti
zenkettedik órában élünk l! Ebben a világ feszültségben már az 
elért eredmény megtartásáhol is gig~szi erö kell, a megvalósitandó 
eszmékhez pedig valósággal isteni ll Most. amikor a kapitalizmus 
és a kommuno szocializmus áll egymással szemben! 

IHa XIU. Leó, illetc5leg az enciklikája csak ennyi eredményt is tudna 
felmutatni, már akl(or sem állhat a mákonyos Jövendő bitangolása: "Nau 
Ember volt. -- írja valamt-lyik ... - de mégis: az Ember ügyét, békéjét, 
boldogságát, a szenvedésekböl való kibontakozást, az ostobaságokból való 
kikászolódást nem vitte előre. Históriai alapon állott és azon nem moz· 
dult." (U. o. 3. 1.) Természetesen mindezt csak c5k mozdftják elc5! 
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Egyik oldalon az aranyaiban fuldokló tök~sek, bankok, 1 

acétmarku trös'Ttök, vám pf r kartelek; ma ezek uralkodnak s kor
mányozzák a világot, nem a királyok. Ez az ordltó könnyelmQ& 
ségben, vakitó luxusban. démoni lelkHameretlens~gben. pénzsóvár 
örületben élö s ember-vérben fürdö Wmrg (natty tisztelet a kevés 
kivételnek) Akik it civilizált, 6Öt a nemcivilizált (Ford) terOleteken 
kiirtják az őserdöket 8 helyükbe ~yárkémények erdelyét plántálják, 
melyek a földre füFtöt, t-űzt, kormot okádnak. Akik szörny gépe
ket kontsruálnak, amelyek me~m07dulására ezrek és ezrek ejtik 
ki kezükbö. a kenyerkereső szerszámot 118 De nemcsak ember
vérben, hanem lélekben is fürdő, gázoló; tökéletesen 8 vé~telen

cinikusan istentelen is rz a tömtf!• Csak t>gy példát l A szovjet 
eltörnlte a VdSárnapot (1930. jan.). S hallja, akinek füle van a 
hallásra! A nagy nemzetközi ka p i t a l i z m us tiiet gratulálni 
Oroszországnak ehhez a lépéséhez s ujjongva állit ja példakép 
gyanánt más országok elé. Miért? Mert i~y .t 20 ~/.-al emel
kedhetik a produkció - írja a New-York-i Times -,2. új munka
alkalom nyílik az embuiség Slámára, 3. a gyárak Uzemfolytonos
sá~a óriási költségmegtakarítást jelent, 4. csökken a munkanélkü
liség, 5. h a l á l r a sorvad a v a ll ás." (Magyar Kultúra. 1929 
ll. félév 426. 1.) Igy már kissé érthető, hogy ezek a kPpitalista 
pénz-mamruntok még a legnagyobb ellenségOkkel (vagy nem el
lenségük ! ?), az orosz proletár medvével is szövetkeznek, ha 
pénzröl van szó! 1 Ezek a s2oros érlelemben vett: földbegyöke•e
zelt emherek, akiknek melafizikajuk a kamat- és a valósziníiség 
számítás! 

A másik oldalon pedig a mezítelen proletárok ezrei, nincs
telenek vérszemü légiói, földet mozgató munkanélküliek félelmetes 
milliói (pl. Angliában: 2 800, 0C 0). S ez a római plebejusként 
.panem et circensem"-et fenyegetve követelő, ordító negyedik rend 
szervezetekhe tömörül s mint szociáldemokráták va~y kommunis-

~ Pl. az angol Chase Equitable 2·~ milliárd, a National City 2·21 mil
liárd, egyik egyesület némt>t bank pt>dig 1·32 milliárd dollár alllptőkevel 
rendelkezik ! 

1 Valahol egyik gép naponként 1076,000 drb. téglát állít elő s kt>ze
lésére csak két ember szüksége~ l J:l;zért lát a koltúrfilozófusok és szocioló
gusok nagyobb része egyre fenyegetőbb veszedelmet a gépben ! S mint 
ilyent ,búnténnyel vádoltan állónak vallják a kultúrfilózolia széke előtt' -
Henri de Man. 

' Igy az amerikai General Electri Co. 26, Ford 25 mlllió dollár érték6 
megbízatást kapott a szovjet Oroszországtól, s v&RY 500 ugyancsak amerikai 
nagy cég áll élénk kereskedelmi összeköttetésben vele t 
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tAk dftngetik elsősorban a kapitalizmust. aztán pedig mindent, 
ami szent, ami szép, ami érzéken felllli. Akik félrevezetve elvetik 
a keresztet, mint a "lelkiftsszetftrftttRé~ és alázat• jeiét (Rosrnbrrg), 
liiint olyant, amivel a pipa hadberege "visszaélt" (Peder). a'kiknek 
jelszavuk: Los von Rom l mert a kapitalisták unélyhordoz6ja,. 
népek csaló j •, rabi~ aba verO je l a tulajdon I'Zentst'gének fa na li~ us 
hirdetője l Akik állitják, hoav ma már Krisztus elvei 11erint élni. 
nem lehet. Akiknek az állandó, csiripelő fiókékkal ékes f~szek 
szegényséaflk s a szenvedést61 való irtózatuk miatt: földi pokol. 
Akiket effélékre oktatnak a ve1et6ik : "Ha Németorszégban egy
millió gyermek azOJetnék és a le~gvengébbek kOzOI 700-800· 
ezret elves1Di hagynánk, a végeredmény talan mé2is az erő fo
kozása lenm·.•· (A ném~t nemzeti szocialisták vezérének s "Mes
siádnak ", Hi• Jernek a kiielenttEe) Ennek a 'ábornak az embere: 
modern fi n x l ,.Aki vagy igaz bolsevik i s akkor, mint Masaryk 
mondja, c~ak Otni, ~yilkolni tud, de dolgozni nem; vagy nem 
bolseviki, akkor pedig terror nélkOl csak akkor dolaozik, ha jól 
megfizetile l" (Ma~yar Kul1úra 1931 400. 1.) Akik gyermekeiket 
is vallástalanokt ak ~tkarják, mondván: "Gazember, aki ayermekét 
a templomba kOid•l• Annál inkább akarják ezt a corifeusailr, 
Buchinger Manóék, lelszólitván a pártvezt6s~get, hogy "találjon 
módot a szociatista nevelést előmozdító ifjúsági lap mielöbbi ki· 
adására", hogv .,tegyen mPg mindent, ho~y az ifjúsá2 sorakozzék 
a szociátdemokrltcia v ö r ös lobogója alá", mert .,olyan idOket 
élünk, hogy a reakció ts a Jegelesebb kOzdelmét folytatja a mun
lrásifjúság meahódl,ásáért ... s ebben a versenyben gyOznt!nk 
kell"; mert Hatasz A•frédék s Márkus Simonék igen jól tudják, 
hogy .,a munkásifjúság ielenti a p4rt szám Ma a j ö v O t" (V. ö. 
Magyar Kultt'ira. 1930, ll. felév 429-30. l) S ezt az iszonyú tA· 
bort, m!IV testileg, lelkile~ deforrnált, a szacialista vezérek pokoli 
mérgOkkel tud11tosan vadilják s a munkanélkOiisé~ szándékos nO
velesével duzzast•jak, hol!y a bennUk fell:!yUiemlett lángoló gyfi
lölet és szenved~ly eruptív erejével kifordith:tssák sarkából a mai 
világot! l 

Az az ember, aki e két tábor apokaliptikus rettenetest;égét. 
dechrisliltnilálódotr tomegét látia, kétségbe esnék, ha nem bal
linA a ne félj, én me~gyOztem a világot l S nem tudnA mit kezd
jen ezzel a szentágoHtoni .,non credentes sed contra dicentes" 
harsogó tOmeg~el l Talán térdre esnék s a XIII. század szegény 
Pranceskója utAn kiálto&nék, aki a két gyilokra rohanó iábor kOzé 
állana ismét, aki kordájival megkOtné mégegyszer ezt az OrOiete-
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sen forrongó világot ! És ha nem hallanA: ha nem hirdeted a 
népnek igémet s n elvé;z, a vérét a t e kezedből fogom köve
telnal (Ezech. 3 16.) .Ne félj, hanem beszélj és ne hallgass. 
Azért va~yok én veled ... Sok népem van nekem ebben a vá
rosban." (1\p. 18, 9-IO.J 

0-!h~t mit mondjunk ennek a megvadult két tábornak? 
Az elpogányosodott gazdasági élet képviselOintk, a mai ül

Jeti vilá•~ hazardosainak ... , akiknél az arany.. . valósággal orgi
áját Uli: nem sok, inkább nagy s feneketlenül mély, mondaniva
lónk van, m~rt az igazságos lsten gonos1.ságaik miatt: 91 Megn
kito!la szemeiket és megkeményi,eue szlvüket, ho~y ne lássanak 
szemeikkel és ne értsenek szívükkel" (j'"· 12, 40), és igy Ok 
nem érttk suvunkat, ny~lvLlnket, sem fUieikbe a fajdalona jajai nem 
hatolnak. Ezért csak annyit: hil me~ nem jön az eszetek, ór~i,ok 
meg vannak számolva, hogy a vnrö~lán2 fö:eméFSzen titeket! Ez 
az ész Sf.iiVil, a valószi:lfiség számítás biztos eredménye r A Szent· 
íras örök szavaiból pedig: "Urak l adjarok meg a szolgálcnak az~. 

ami jog"s és m~hán~os, h1sLen tudjá·ok, hogy nektek is v:.n 
Uratok a mennyb~n." (Kolosz. 4, 1 ) S sze nt Jal,abnak egyene
sen a kapitdlhtakn~:~k •.. szánt villámait : "Gazdagságtok megrot
had, ruh.Jrokat mory emészti meg, arr1nyorok és ezüstötök rozsdát 
kap, és azol< rozsdája brzonysá~ lesz ellendek az utolsó napokra. 
Ime a munkásoknak, kik ranományirokat aratták, általotük csa
lárdul lerarro!t bére fölkiált : és azok kiállása a seregek Urának 
füleibe hatort. Vigan lakmáruratok a földön, és buj-tságban hiz
laltálok szive.teker a megölés napjára. KárhoztattAtok és megölté
tek az igazat és nem állott ellene· ek." (5, 2 6.) Ha ezt megérli
tek: krisztusi szivvel többet is mondunk l 

Ámde nem kevésbbé knnnyil a másik táborhoz is szólni. 
,.Mi a világ nyelve, melyefl megszólaljunk?" kérdiUk Prohás?kA
val. A felelet: "Kenyeret kér és élni akar, mé(:!pedig emberhr·z 
méltllan, ez az emberiség nyelve; ha ezen bes1.élsz hozzá, azl 
megérti." (Ö. M. XI. 63. 1.) A körelt'&ségünk tehát vilá~os, mely 
aztan hangnélkOl beszélő nyelv lesz l Clie ek vés l • ... Mások se
&hségükre (t. i. a munkásoknak) vannak - hja a munkáspápa 
- a jól fizerett munka me~eszerzésében. • Tehát az enciklika szel
lemének megfelelőn munkaatkalom szerz·;sében, ételadásban 
krisztusi len d illettel kell beAlia nunk. TeremtsUnk n éhez6 száj n Jk 
fOldi kenyeret, mint Kriszrus, hogy aztán elfogadják a kafarn~:~umi 
.llenreret is J Ez mellé pedig halat, ez mellé pedig bort kerltsUnk, 
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ho.cy aztán áhitozzanak az újszOvets~g kelyhe utén is l Oyógyft· 
sunk mint Krilztus, viga&ztaljunk, mm1 Krisztus. S ha latjak, hogy 
ezt tesazOk, nem fognak tl'lbbé g)anahón nézni rénk. E•kor az
tán elhiszik, ba - az enciklika &z~sbadségatól fetvér1e2 ve s t Ole 
irányt szabva - me&mutaajuk nekik az ~lhagyott Erohazuk igazi 
arcát •• Valljuk a magántuléljdon szentstgét, de nem mmden ma
gántulajdonél; nem val1juk a plutokraeia rettenetes uzsoráinakf 
nem a közjóval ellenkező terjeRzlcedésnek jogait. A magamolajdon 
a kapitalizmusban olyan méreteket Olt, hogy aa6ny~si tlfoj•ják az 
életet s kevés kézben halmozzák fel a vilag gazddliagát. Erre meg 
nincs jog, erre nincs szemség, erre nem terjeszkedik ki a magán
tulajdon szentsége." (Prohaszl,a) 

Tehát nem vagyunk a kapitalizmus uszályhordozói! Ezt is 
megértik, ha kOiönöst:n világossá te&sz.Ok eJOuOk, ho~y az Egy· 
haz n ~t gy vaayona a közé: kóa házak é, szeg én) eké, tt mplomoké, 
iskoléké l S ha ei jOn az idő - s tényleg szOksegét lá1ja - az 
Egyház Prohászkaként, XI. Piusként köDnyedén lemond róluk, 
mert Szt. Peter égben)ú.ló bazllak&ja sem nun1nyra, ~tm wert
beimszekrényre nincs épirve, hanem: • Te Péter va~y, és erre a 
kOsziklára fogom épi1eni Egyházama,• (Mát. 16, 18) tett isteni 
igéreire J Aztán hozzafoghatunk intenzfvebb, gyökeref-ebb mt>gszer
vezésOkhöz, az c:llentabor veres karmaiból való kiszabadi•ábukhoz. 
Igy aztan mégkönnyebb lesz kenyeret szerezni. Talan a nem jó s 
a kevé:;sé munkásnegszerveze,tség az oka dnnak a megd;lbbentö 
valóságnak, hogy "akar Bud, p~stet, akár a vidéket néz; ük, a ke
nyér nélkül állók tabora legndgyobbrészben a mi felenyájunk, 
zsidó munkané.kOiit alig talaJunk, protestáost is kevest:l. A ma
gyar munkanélküliség kérdése ezért elsősorban kalolikos Ugy." 
(Magy~tr Kuliúra. IY29, l. f~lév 318. 1.) Ezért egyenesen nekünk 
mondja az ételt adni dkaró Úr: 71 Menj ki hamar a vá
ros tercire és tltcáira, s a koldusokat, bénáköl, vakokat és sán
tákat hozd h~ ide ... Menj ki az utakra és a sövényehhez, és 
kényszerftsd bejönni a Járókelöker, h(lgy megteljék az én házam!'" 
(Luk. 14, 21-23.), "hogy az atyai házon kívül! nyomorban· és 
inségben el ne vesszenek!" (XIII. Leó imája) A szervezeti, egy-· 
leli élelel ili sokkal cselekc:detekben gazaagabbá, bensőségesebbé 
kell tennünk. Akkor valóra valnak Szentaayánk következő szavai: 
"Akik a keresztény vallást megvetik és a keresztény erkölcsÖkiöl 
távolélló életet élnek, gyakran van aikalmok reményeikben és ta
naikban csalódni. Fájdalmasan érzik a méltatlan báRásmódot 
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nyereségre éhes mun~aadók részéről, akik elOtt annyit érnek, 
amennyi hasznot hajtanak a munkájukkal. Viszont a munkAsner
vezetekben, amelyekhez csatlakoztak, testv.éri r;zeretet helyeU 
e~yt"netlenséget tapuztalnak, ami a lelkiismeretlen és vallAstalan 
szegénység állandó k fsér6je. Tört lélekkel, megcsigázott testtel 
sokan áhí ják a szabadulást az embertelen rabszolgaságbóL De 
áiSlégyenböl és a nyomortól való félelemböJ cselekedni nem mer
nek Ilyenek szamára a menekUiés biztos révpartja a katolikus 
munkásszervezet, amely a kételkedöket és csalódottakat szerelet
tel föl karolja, nehézségeiket megoldja és nekik védelmet biztosit." 

Ha ez is megvan, innét már bátran átléphetünk a családi 
szentélybe, ~hová Kri~ztus-je~ye~i szeretctet, melegséget varázsolunk, 
amelynek eredménye aztán egészsé~es, csipogó, ég t~jándékaként 

fogadott madárkák Jesznek. 111 a f··rj s a fdtség maJ:! ukévá tet· 
ték Szt. Pál kemény, de igaz szavát: .,Értsétek és jegyezzétek 
meg magatoknak, ho~y paráznának va~y tisztátr lannak... nincs 
öröksége Krisztus és az Isten országában" (Ef. 5, 5.), s elhitték, 
ho~y az as:.zony .,gyermekek szü·ése által fog üdvözlilni" (l. Tim. 2, 
15.), és szívük keménys~gét megiAg~itotlák az Üdvö,itö szava 
befogadására: "Amit lsten egybekötött, ember el ne válassza l .. 
(M"t. 19, 6.) Ez a tár~ya s módja a modern p1sztorA
ciónak l Csak igy leszUnk szempáli lendülettel: mind~nkinek min
den~; csak így 1eljesí he• jUk az Irást: szeresd felebuátodat, mint 
önma~ad·H; csak l"y vctlósith-ttjuk meg az enciklika szándékát, 
mely a föntebbiek egy részét a következöképen vázolja: 

.,Mások meg ép uzai foglalkoznak, hogy a munkásokat 
szakma szerint, céltudatos egye&Uietekbe tOmörítséic, tanáccsal lát
ják el öket és segítségükre vannak ... Ehhez a munkához il pUs·· 
pökök keiiO tekinrélyt adnak s védelmet biztosítanak. NevUkben 
és áldasukkal aztán n a g y o n sok viiagi pap és sz e r z e t e & 

fáradozik azon, hogy a tagok szellemi nivóját emelje. . . Az Egy
biz szolgAi teljes buzgalommal álljanak bele a munkába. Vezeres
tek és példátok által t á r a d h a t a t l a n u l azon legyetek, nogy 
az Evangélium életerejét az embt!reknek oda n> újtsátok s m i n
d e n es z kO z z e l a nép boldogulasan fáradozzarak !" 

E sorokat egyrészt azért vetetlUk papirra, nehogy vala~i a 
föntebbi 411ftAsainkat levrgöben Jógónak mondja. Másrészt azlrt, 
bo.cy ezután az Isten-nava minden ifja\ franciskAnus szivébrn 
11oba el nem md1ó s fojrbató hangon harsogja szociAiis knteless~
CIInket! Hogy e t6ren észlelhelO ebbeli mulasztAsunkért mea culpazva 
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halleassuk az Umbria szellemével töltekezett XIII. Leó pApi
nak a zsoltiros ajkéról vet• s ránk alkalmazott szavát: • Q u a d r a
g i n t a an nis proximus fui generation i hu ic ..• et .. ipsi non 
cognoverunt vias meas." cPsl. 49.) De azért is, hogy egyszer 
már tuddára ébredjUnk annak, hogy e g y ó r a h e t en ki n t sz o ci· 
o l ó g i á b ó l : s e m m i " a hittudományi főiskolátnkon • ha ugyan 
ennyi is van! -, hanem nagy privát szorgalmat kell e tt.trgyban 
kifejtenünk! 

Miérl? 
Erre tekintéllyel, izzó, szociális lelkü pOspök lakonikus, min· 

den ellenvetést ketté vágó kéteifi szavaival felelünk: "Legyünk 
mindnvájan meggyőződve, hogy az Egyháznak j e l e n l e g a 
szociális \éren kell t e o l ó g i á j á t és h i t é t meogvédeni, s hogy 
a szociális téren döl maid el az ellenségu vilá~né; ett:k harca, 
melyböl nemcsak gyözelmesen, hanem minél kistbb veszteség
gel is kivánunk hazatérni!• (P•ohászka ÖM. XI. 51. l) 

Hát csak röppe11j f~l kiralyi szaroyadon újjtJs, ületelt Fl'lnixUnk! 
Lebegj megval6sl1ható eszmék után csillogó szemü1•k előtt. Ké
rünk: Ernille spiri,um tuum - hozzánk. S mi akkor be~yeket 
mozditó hittel hisszük, ifjú fc!rences- idealizmus törhetet lenségével 
ren.éljUk, hogy a kövel kezö negyven év alatt - me ty a világtör
ténelem évkönyvében csaknem semmi - krisztusi, evaPgéllumi 
szellemben: renovabis, renovabimus faciern terrae.!! 

P. KolumlHín• 



A munkáskérdés fejtegetése a 
»Rerum novarum« enciklika 

megjelenéséig, 1 

jubilálunk l ünnepeiUnk! Május 15-én ünnepeljük 40 éves 
~vfordulnját annak, hogy a mult század egyik legnagyobb alakjá
nak, XIII. Leó pápinak korszakalkotó enciklikája, a "Rerum No
varum• megjelent. Nemcsak •·gyszerü emlékUnnepe ez a munkás
kérdésrc'\1 szóló pápai körlevél megjelenésének, úgy mint talán 
más körleveleinek, melyek csak megjelenésük alkalmával vetetlek 
nagvobb szellemi hullámokat, általános érdeKlődési; - minthogy 
a Reru·n Novarum ma is korszerü, söt nap-nap után nő népsze
rOsége; igen, m.!rt a mai súlyos szociális kérdések terhe alatt 
nyögő viláflnak is valóságo~ kincsesbányája lett. Illendő, sőt tár
sadalmi köteless~günk is mélységeibe hatolnunk, merl bizonyes 
az, hogy a mai társadalmi kérdést, kOlönösen a munkáskérdést 
csak ennek szellemében lehet megoldani. 

Et~n cél kirül~se, fenntartása mellett azonban a körlevé! 
tartalm H job bd n megértendö, fontosságát s idő~ H! l üségét be lá
tandó. clötrillUiulrlnyul véljOk sz.ükségesnek jeleu értekezésOnkbtn 
a társad i Imi- s különösen a munkáskérdést t~jtegetés ala vennünk, 
hogy ériekké váljék előttünk annak ismerete: mit tell XIII. Leó 
a mnnká!Skérdés megoldáa;a érdekében és mi indította rá a Szent
atyai az t!llCiklika kiadasára 

T11rsadalmi kérdés a!att értjUk a mai tAr!"adafmi 
és g d 1 d a~; á~ i visszás (l IIapotok mibenlétére, kúlforrásaira és 
01 voslú t'!li.>köleire vonalkotó prohlémát. 

1 A következő három dolgozatot a szerzók a bölcselt>ti karon meg-
tariott "Rerum Novarum"-ünnepelyen olvasták föl! (Szerk) 

Felhasznált múvek : 
Bi•Jderlack-Kiss, A Társadalmi kérdés. Szeged, 1908. 
Victor Cathrein. S. J, Der Socia:izmus. Herder, Freiburg im Rr. 1921, 
FQss)' Tamás, XIII. Leó pápa élete Budapest, 1887. 

. Xlll Leó pápa apostoli körlevele a munkások helyzetéről, ford. Pro-
haszka O. Dr. I.tW!lOid Antal bevezetésével, Budapest. 1981 
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Hogy csakugyan visszAB Allapotok uralleodnak: U mern6 
kélségbe vonni l A·nde mi az oka ezen állapotoknak? Nemzet
gazdasági oka ar, hogy az emberiség két nagy osztályra szakadt: 
a nagyon gazdagok és a nagy vagyontaJanok osztary~ra; társa
dalmi oka pedig a térsadatrni viszonyok - csalad, társulatok és 
illarn - termésLetellenes m~glazulása. A tért~adalmi kérdés meg
oldására nem elegend6 a szociáldemokrácia fc:lelete, mint amely 
már feltételezi a rossz társadalmi viszonyokat és csak azokban 
tud elterjt!dni. Tovabbá ezen társadalmi kérdés nem egyenl<" a 
munkáskérdéssel vagy épen a munk&bétkérdé~sel. A munkás
kérdés ugvanis csak egy része, a munkabérkérd~se m~"g csak 
csekély ré.;ze a társadalmi kérdésnek. Mmdazonaltal a munkás 
kérd~s fontos része, mety kOlönös f•gyelmet erdem~l. Ennt>k hár
mas oka van: a.) mert a munkaskérd!s azzal foglalkozik, mikép 
tehetne azok St&ftségére sietni, kik már a vanonra!anok osztá
lyába sUtyed•ek, mi~ a tarsadalmi kérdés mási:c három része: a 
földmíves vagy me7.ögazdas;-gl, az ipJtros és kereskt'dÖ kérdesnél 
legnagyobbrP.szt csak arról van szó: miképen lehet ezekbe az osz· 
tályokba tartozókat megóvni attól, hogy proletárokká legvenek, 
b) mert azok költ, kiket a társadalmi baiok súJ•andk, a lt'gna· 
gyobb számmal a munkAsok vann:tk kepviselve és épen az O vi
szony11ik azok, melyek a társadalmi kérdest mo1gasba hozták R e 
kérd~s megoldAsát tarsadalma újl ásukkal sürge•ik, vellre c.) mert 
a munkésok közölt terjelltek el leginkább a szociéldemoilrata né
zetek és tani•ások, úgy hogy a vallast, államot es tarsadalmat 
Jeginkabb a munkásoszlálytól kell fellenünk. 

Mil ériUnk már most m u n kAs kér d és alatt? 

TáRabb értetemben a munkbkérdés ~rinti mi11da1on szemé
lyeket, kik b~rért dolgomak, amennyiben munkajuk testi . vagy 
erőmOvi; tehát a munkasokat a mezo. és erd6ga1daságokban, há
ziiparbilo, kereskedésben, szallltó eszközökön a cseledekel, szol
gékat stb. Szlikebb, vagyis valódi értelmében azonban azon mun
késok viszonyaival foglalkozik, kiknek mivel mas életfenntartó 
eszközük nincs, vagy csak nagyon kevéc~, kivéltképen kél kezük 
munkájávat ketl magukat és uetleg cuiadjukat eltartaniok, akik 
munkaadojuk.kal szemben nagyon laza s:rolgélati viszonyban álla
nak tehát a munkaadó könnyen felmondhat Ide tartoznak min
den~kelött a nagy vAIIalatok, üzletek munkésai, k·k tehát nagy 
iparvallalatoknél, mint pl. gyáraknál, vasolvasztóknil, acél· és 
DveghutáknAI, bényéknál, valamint nagy ezil1116 vállalatoknél ke-
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zUk munkáj4val keresik kenyerOket. Továbbá kik. biziiparban van-
nak alkalmazva és végül a szabad vidéki munkisok. A nagy ipa
ros és na'fyszéllftó vAllalatok proletér munkésaihoz fordullak fő
ként 1848-ban Marx és Engels a kommunista kiáltvényban ezen 
felszólítással : • Világ prolt tirja i, egyesOljetek !• 

A munkások helyzete kOlOnféle szempontokból rendkivOI 
kedvezötlenal alakult s bétran éllltha•iuk, hogy a munkásoszté-1)· 
közgazdaségf, társadalmi és vatléserkölcsi helyzete épen nem ki
elégitő. 

1. Nem kielégitő gazdaségi helyzetük. Nyomasztó ahkor is, 
ha van munkája, mivel fárasztó, hosszantartó és sokszor iaen ve
szélyes. Az emberiség elszaporodása következtében ntm ritkAn : 
sok a munkás, kevés a bér. Ehhez járul mé2 ar, hogy mefi!élhe
tésOk bizonytalan. Betegség.szerencsétlenslg stb. következménye 
a munkások rlbocsájtása. A g~pek tökéletesitése és a munkafel
osztás elvének következetes keresztOlvitele ptdig a munkésok m6-
k0dési körében oly átalakulást idézett elö, hogy a munkás nem 
találhat örömet saját munkájéban. V. ö. pl. a szövög~p mellelt el
szakadt fonalakat bogozó munkésnak sablonos munkájd. Ez az 
elidegenilö nyomortlságos és hozzá még bilonytalan helyzet csak 
elégedetlenséget szOihet, annál is inkább, mert a szegény munkAs 
látja a pompát, élvezeteket s kényelmet, ami a gazdagoknak ju· 
tott osztélyrészor. 

2. Nem kevésbbé kedvezötlenUI alakult a munkások társa
dalmi helyzete. Az a régi, az emberi szfvnek oly jóleső, inkább 
családi és parlriárkális, mint szaigélati viszony a munkaadóval 
szemben teljesen megszünt. A munkás látja, hogy munkaadója 
csak eszköznek tekinti arra, hogy meggazdagodjék, látja, hogy 
nem· veszik tekintetbe emberi méltóságát, nem azt, ho~y ö ls1en 
képmása épen úgy, mint ura ;-csak egy van, ami számitásba jnn, 
ez munkaereje. A baját családja iránti szerelele sem verhet mé· 
lyebb gyökeret szJvében, hisz.' házi tűzhelyét gyakran változtatja. 
tieiének legnagyobb részét távol tölti családjától. Me~lazultak a 
a családi kötel~kek úgy, hogy sem atya, sem anya, sem gyerme
kek nem élvezhetik elé~gé a családi élet boldogságát, örömét , 
mely a sziv sebeit ~yógyitja és a bajokat feledteti. · 

3. A munkásviszonyok végre valláserkölcsi szempontból is 
ép ily kedvezötlenek. Itt is csak egy-két esetet emlitUnk. A mai 
munka jellege is elég arra, hogy erkölcsi szempontból károsan 
hasson, egyoldalu, gépies. Ehhez járul még, hogy gyakran ugyan-



abban a munkateremben fiatal és mindkétnemfl munkások dol
goznak, legtnb~ször erkölcsi felUgyelet nélkül. S végUI általában 
a vasár- és ünnepnapi munka erősen elnyomta a valláf;os énést stb. 

Tehát a munkások guduági, társadalmi és erkölcc;i helyzete 
kedvezőtlen. E kedvezőtlen h~lyzet okait három pontban lehetne 
röviden összefoglalni: 1.) az államok szabadelvü politikája, mely
nek értelmében mindent szabadjára hagynak, továhbá az új ta
lálmányok. 2.) A szabadsággal való visszaélés, a zt~bolátlan ver
seny. 3) Az erkölcsi és természetjogi k oriálok figyelmen kívü 
hagyása a vagyonszerzésnél. 

Az el!iő nem igaz és föoka, mert a szabadelvű politika és 
az új találmányok sohasem feSlélyeztették volna a munkáskérdést, 
ha a jog és igazsá~osság alapelveinek megfelelöen, észszerDen 
igazi emberszereteltöl v.!zérelve alkalmazták volna a közjó érde
dekében az újonnan feltalált gépeket. 

Igazi és iöokozója a munkáskérdésnek a munkaadók köré
ben uralkodóvá lett szabadelvű korszellem, mely az államtól meg
engedett iparszabadságot nem a közjó és a nemzet jólétének eme
tésére használta, hanem saját javukra és korlátlan, zabolátlan ver
sengésre. Hogy tehát minél olcsóbban tudják gyári termékeiket 
előállítani, leszorították a munkások bérét. A korlátlan verseny 
eredménye a túlt~rmelés és a munkáwk elbocsájtása; az ilyen 
"gyári tartalékos hadsereg," azaz munkanélkUJiek serege még job
ban leszorította a munkások bérét. A munkaadók természetesen 
igénybe vették az olcsóbb női· és gyermekmunkásokat, mivel a 
már tökéletes gépeket ezek is tudták eléggé kezelni s igy a mun
kabért a lehető leg~sekélyebbre szállították le. 

Ezen szabad elvű korszellemnek elterjedése következtében a 
munkaadók nem vették tekintetbe a természeti U'rvényen alapuló 
erkö!csi és jogi korlátokat. A természeti törvényt pedig büntet
lenül kijálszani nem lehet. EIObb·utóbb szörnyű boszút' áll. Ezen 
természeti törvények figyelmen KivUI hagyása sérti a munkások 
jogait. Ugyanis a,) a munkaidőt tulságosan kiterjesztették s a tál
feszített munka megtámadta a munkás egészségét, megröviditette 
életét, elvonta a munkást családjétól stb. Ez a követelés pedig 
támadis a legszentebb természeti jog: az élet és egészség fenntar
tás joga ellen, továbbá durva megsértése a családnak. b.) a n6-és 
gyermek· munkások munkaidejét is tulségosan kiterjesztették, me l) 
megsértése a családi életnek, megkirositba a nevelésn~k. A .ne~e
lés ~lt.anyagolása pedig végzetes következményekkel Jár, mmd a 

Malllyar Umbria. 1931. Readk. az. l 
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gyermek földi és örök jólétére, a szDlök boldogságára, mind pe
dig az állam nyugalmára éc:; jav.\ra. c.) Nem adnak elégséges bért 
a munkásoknak, a munkát árunak tekintik és árát, ·a bért, a kiná· 
lat és kereslet állapitja meg. A munkások bérének visszatartása 
nemcsak igazságtalanság, hanem a vele összekötött kegyetlenség 
és embertelenség miatt egyuttal égbekiálló bűn is. d.) Ellhez já
rul m~g g{akran at: is. hogy a munká3oknak egészségtelen helysé
gekben kell dolgozniok, sokszor életveszélyes munkát véghez vinniök 
melyre azonban szintén vcillalkozniok kell, h1 meg akarnak élni. e.) 
A vasár- és ünnepnapi munka rendszerint sérti az erkölcsi 
tOrvényt s igy a munkás nem tu.dja teljesíteni vallási kötelessé
geit. Úgy szintén a közerkölcs ellen van, ha a munkások és 
munkásnök közös teremben dolgozn~k. minden felügyelet nélkül. 
S végül f.) gyakran a törvény vagy a munkaadók megakadályoz
zák a munkásokat abban, hogy egymás közt szövetkezeteket ala
pítsanak, melyekben sorsuk javíiását megengedhető eszközökkel 
célozhatták volna. 

Hogy a munkaadók a munkások iránt l ;ut oz ó a természetes 
elkö~csi törvényen a!apuló kötelességeiket a legdurváhban megsér
tették, ennek legfőbb . okát a vallasi szdb'idelvű"égben kell ke
resnünk, melynek szülöje a hitetlen tudomány s mely kivált a 
gazdag középosztály, a bourgeoisie ki1rében terjedt el. (V. ö. 
Biederleck-K1ss i. m. 138 s a köverkező pon:jait.) 

Ilyen fogalmunk legyen tehát a munkásk~rdésröl most, 
midön azok-tt a segítő e~lközöke:, alapelveket ku:iitjuk, mely 
alapel'óek alkalmazása gyakorlatban egyedül képes a munkáskér
dés nehéz feladatát megoldani. Ezen ösalapelveket tarialmazza a 
.,Rt!rum Novarum" kezdetü enciklika, melyd XIII. LeO papa, a 
,.Lumen dt! coelo" biztos kezekkel fektetett le, s melyeken a tár
sadalmi és gazdasági rendszernek épülnie kell, s így a munkás
kérdl!snek me~oldast nyernie. Ezeknt:k a keresztény alapelveknek 
figyelmen kivül hagyása juttatta oda a helyzetet. hogy ma a 
munkáskérdés krfzisének tetőpontján áll. 

A munkások eme helyzetének javítását tíi?.ték l<i a szocialis
ták. A szoctalizmus elöhirnökei: Owen testvérek, f~o!hertus gyá
rosok szintén h3ngozlatják: a munkásokat pártfogc_:lni kell, sorsu
k~n könnyíteni. A mai tudomftnyos slOcialismus megalapítója pe
dig, ~arx .. ? ~agá~vagyon e!!télésével. akarj-l c~Jját elérni. Hegel 
esz~é1t feJit k1, mtdlln mo~dta:. Th~sts - vagyonnelküliség. anti 
th'.!Sts - magánvagyon, szmthezrs - közvagyo~1, azaz vagyonkü. 



A manlld•lllrdl• I•Jt•l•tl•• a Rn. Nov. m•fJ•Inl•lil· liS 

zösség. Kölvetlen realcció elléne az left, hogy Francia - és Német
országból kitiltották, romboló eszméi a2onban mélyen belemar
koltak a munkásság lelkéb~ és óriási munkásmozgalmakat idéz· 
tek elő. A '<ommunista ki~ltvány csatakiáltása óta: ,. Világ proletár
jai, egyesüljetek" a munkásmozgalmdk fellángolták Európát. A 
radikális forradalmi szocializmus és anarchizmus agitátorainak 
izgatásaira fellép az elégedetlenség Franciaországban, Bel~iumban 
Olaszorszá~ban. A francia munkások rrmgalmait köveli a~ 1887-es 
milánói vérbefojtott zendülés, majd az 1889 londoni nagy 
erőpróba az úgynevezett Themze sztrájk. 

A szacialisták te!tát összetartottak és nagy nemzetközi kong
ress-zusokon hirdetlék romboló eszméiket. Nevezetesebb kongresz
szusaik volt:tk: 1864-ben l. Internatirlnale Londonban, 1866-ban 
a genfi, 1869- ben a bázeli és eisenachi, 1872-ben a hágai és 
lipcsei, 1875-ben agóthai, 1875-benagenfi, 1880-ban3wiedeni, Zürick 
mellett s késöbb az erfurti nagy kongresszus. Eszméiket hirdették 
ezenUviil folyóira tokban, újságokban és általuk kiadott könyvekben. 

Evvel szemben a katolikos oldalon nem tudtak határozott 
állást foglalni, a véleményfk megoszlottak : hiányzott közöt1ük az 
egységesiiö tényező. A keresztény szociálizmus különbözö módon 
keletkezett Franciaországban és Angliában s a nagy német ~zer

vezö, KetteJer püspök halála óta senki sem tudott hozzá hasonló 
tekintélyt szerezni, ki egységesiteni tudta volna a kDlönhözö pár
tokat. Bár Frilnciaországban De Mun és De la Tour du Pin, Bel
giumban Huet, Doulreloux liegi püspök nagy Egyéniségek, de 
inkább a jövö fejlődés előfutárai voltak, mint dönlö tényezők. 
Egyedü; az angol Manning bíboros tett szert oly nagy tekin
télyre, hogy személyisége előtt a szociáldemokrata munkásság is 
meghajolt. 

A vélemények megoszlottak az állami támogatás problémá
jára vonatkozólag. Az egyik párt kívánta azt, a másik pedig aHl•l 
fOggetrenDI akarta megoldani a munkáskérdésl az egyhAz kere
tein belül. Az egyik irány továbbá azt tartotta, hogy előbbre való 
a gazdasági regenerálás, mint az eal\ölcsi s munkásegye .. ülei~k 
alakltása, mig a másik iaány az erkölcsi regenerálás előbbrehelye
zését és a szakszervezelek alapltásat vélte fontosabbnak. 

Franciaországban ehhez járult a keresztény szocialisták kö · 
zölt levő politikai ellentét. Tehát mfg a szocialistAk oldallio t'J!Y

séget latuflk. a ker~utény szacialisták oldalán szélhúlás uralkodik. 
mely az 1891 januárjában megtartott freiburgi, majd a liégi kon-
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gresszuson is kirobbant. (V. ö. Magyar Kullúra, XVIII. évf. 9. sz.) 
De Mun gróf Franciaországban, a nottinghami pOspök pe

dig Angliában állt az állam támogatását kívánó keresztény szoci
álisták élén. Manning bíboros Angliában támogatta az interven
ciónistákat, a németek pedig és a belgák Doutreloux licgi püs
p()kkel az élükön az intervenció ellen foglaltak állást s az így el
lenségeskedéssé fajult viták s viszályok kHzdöfelei tehetetlenül 
álltak egymással szemben. Mindkét párt bfzó és reménykedő te
kintettel fordult Róma felé és várták, hogy a "Lumen de coelo• 
adja meg az általános elveket, melyek egységet teremtenek az 
annyira fontos vitás kérdésben. 

XIII. Leó pápá t nem találta készület len ül a munkáskérdés. 
A "Rerum Novarum• enciklika nemcsak a pápának körlevele, ha
nem a pap, a követ, a po'itikus, a tudós kardinális Pecci joachim 
gondolatainak gyönyörűséges ki virágzása, egy tapasztalatokban gaz
dag s hosszú élet elgondolásainak, meglátásainak rendszeres ösz
szegezése s csokorbafűzése, alátámasztva a keresztény bölcselet 
örök igazságaival. (V. ö. Ka toJik us Szem le, 45. k. 5. füzet.) 

XIII. Leó pápa figyeimét a jezsuiták hívták fel a szociális 
kérdésre még a vilerbói kollégiumban s Pecci joachim minden 
szociális megmozdulást a legélénkebb figyelemmel kisért és tanul
mányozta egész él etén át. Mikor 1E43- ban mirit bruxelles-i nun
cius bejárta nemcsak Betgiumot, h3nem Német, - Francia és An
golm szágot is, e három év alatt sorba látogatta az ipartelepeket 
és a h~lyszínen tanulmányozta a helyzetet, ezen meleg érdeklődése 
még fo:mzódott perugiai püsp1ik korában. (1846.) Pásztorlevelei
ben. melyeknek nem egy mondatát viszontlátjuk késöbb a Re
rum Novarum-ban, több ízben tett tanuságot nagyioku szociális 
érzékéről. Ebben az idöben a legszorosabb összeköttetésben állt 
KetteJer mainzi püspökkel, a keresztény szociális mozgalom 
megindítójával, baráti viszonyban élt Decurtins svájci képviselövel, 
az ismert keresztény szociológussal és Mermillod Gáspár, Genf
laussannei püspökkel, aki egyik legékesebben szóló vádolója volt 
a kapitalizmus büneinek és sürgetője a keresztény reformoknak. 
E1en szerenesés összetevöknek értékes eredője az 1877-ben .Kul
túra és Egyház• eimen megjelent körlevele, melyben a kardinális 
püspök, Pecci beszél a bünös uzsoráról, a tisztességtelen 
nyereségröl, a gyáripar túlkapásairól, a túlhosszú múnkaidöröl, a 
nők és gyermekek munkájáról, a munkások lelki igényeiről, a 
munka tisztességéről és a vasár- és ünnepnapi mu11kaszünetröl. 



Felszólitja a fejedelmeket, hogy védjék mesr a munkásokat a testi 
és lelki k;zsAkminyolás ellen. Nem nehéz eozen körlevélben felis
merni a Rerum Novarum eli\djét, fundamentumit. 

XIII. Leó mint pipa is h fi marad régebbi felfogisAhoz: a 
táraadalom forrongó és zajos problémái kötik le főpásztori érdek· 
IOdését. Mennyire mélyen ére~te át a vajudó társadalom minden 
megrezdülését, kilünik nagy számban megjelentetett gyakorlati 
körleveleiblU. Ezekkel mintegy lerakta azt a szilird alapot, amelyre 
késöbb ráépítette a fenséges bazilikit, a Rerum Novatum kez
deifi enciklikit. (V. ö. U. o.) 

Elsó enciklikája, melyet pipávi választása évében adott ki, 
az "Inscrutabili Dei concilio", a társAdalmi baJokról, ugyanab· 
ban az évben, 1878-ban adta ki a "Quod Apostolici muneris" 
címü enciklikit is. melyben elítéli a !oiZOcialisták, kommunisták és 
nihilisták eretnekségét, amely annyira elhatalmasodott, hogy a 
próféta szinte falünkbe d~rgi e szav;. kat: ,.Kiálts és meg ne szünj 
szóllani és harsonaként emeld fel szádat." Már itt fdhivja a fi
gyelmet, hogy ez a modern tévtan m•-egyalázza a hizasségot és 
lerombolja a csalidot, amelyet még a pogányok is szentnek tar
tottak. (Magyar Kultúra i. sz.) Ebben az idOben lépett összeköt
tetésbe Manninggal és De Mun és Decourtins-el is. 

A pápának az egész világhoz szóló enciklikái élénk vissz
hangra tatAilak a katolikus világban. A 80-as évek elején Német
országban Löwenstein hercP.g kezdeményezésére megalakult a 
• Freie Vereinigong Kathololischer Socialpoliti ker• egyesület, 
mely céljiul a keresztény SlOCiálizmus tanulmányozásAt tfizte ki. 
Ennek a mintAjira alakult 1884· ben Svájcban a "Freiburger Unió". 
A francia, német és olasz katolikus 1udósok és politikusok ugyanis 
Freiburgban, ahol ekkor Mermillod UAspár püspök székeit, me~
alakitottAk a De la Tour du Pin kezdt-ményezésére a nemzetközi 
katolikus egyesületet. A mAr emlitetteken kivül az Unió tagjai 
voltak: Löwenstein herceg, Kupfstein gróf, Perin Károly, Decortins 
svájci szociálpolitikus, Blome Gusztáv, Lorin Henrik és Magyar
országból gróf Eszterházy Miklós Móric. Az Unió a következO 
pontukban foglalja össze munkaprogrammjAt: 1.) Az ember és 
a munka. 2.) A magántulajdon és használata. 3.) A tán:adalom 
szervezete. 4.) Az államhatalom szerepe a gazdasági és társadalmi 
téren 5.) A nemzetközi együttmüködés, a munkabér, a közerkOI
csiség, az ipari termelés snb11yozása ugvében. (V. ö. Dr. Leopold a 
R. N. ford.· hoz irt előszavában.) 



A freiburgi Unió foglalta el~szor téteibe a keresztény szo
ciAiista elveket és azokat felterjesztette Rómába, hogy az Egyház 
jóváhagyását elnyerjék. 

XIII. Leó pápa a szociálizmusról vallott nézeteit ismételten 
kifejtette 1885-ben és 1889-ben a francia iparosok zarándoklatA
hoz intézett beszédében, a .. Jam nobis" 1886-ban és az • Exeunte 
jam anno" 1888-ban megjelent enciklikákban és kilátAsba helye
zett egy enciklikát a munkáskérdésröl, rr.elynek megjelenését a 
mindjobban kiélezödó helyzet tette idöJ!:zetíivé. 

Az enciklika kiadfisához az utolsó lökést a .. Frankfurter 
Vereinigung• kezdeményezésére összehívott 1890- i berlini kon
ferencia adta meg, amelyen való képviseltetésére maga JI. Vilmos 
császar kérle meg levétben Xlll. Leó papát. A konferencia tár
gyalásairól vett jele•1tés, tovabba a licgi és freiburgi kongresszu
sok ellentétei megérlelték a pápa elhatározását és .1891 május 
15-én megjelent a Rerum Novarum, hogy a jószándékú munka
társaknak állandó, biztos útmutatójuk legyen. (V. ö. Magy;;r 
Kultúra, u. o.) 

Jászberény. Fr. Vitális 



Munkáskérdés a »Rerum Novarum« 
fényében,1 

Mióta az emberiRég társadalmi életet kezdett élni, szociális 
bajok mindig voltak. E bajok árnyként kisérték az államokat tel
jes virágzásuk idején is. A bai a civilizáció haladásával csak sú
lyosbodott, mert a mind súrtibben feltalált gépek egyre fölösle
gesebbé tették egyc:s emberi munkák érvényesülését úgyannyira, 
kogy százaknak és ezreknek a munkától megfosztva, nyomorban 
v. szegénységben kellett tengi\dniök. A baj egyre terjedt s a XIX. 
sz.-ban a marxi elvek térfo~lalása még jelentékenyebb módon 
hozzájárult annak súlyosbí•ásához, úgyhogy a munkáskérdés 
a kor legégetöbb kérdésévé vfllt. Mindenki orvoslást sOrgetett, de 
kevesen orvosoltak. Végre is ó~zentsége, XIII. Leó pápa 1891 
május 15-én • Rerum Novarum • kezdeifi apostoli kOrlevelét bo
csátotta közre, melyben az általánosan elharapódzott téves véle
ménynek és felfogásnak mért határt az emberi társaoaimat képező 
elemek legnagyobb többsége: a munkásság helyzetére vonatko· 
z61ag. 

A körlevelet könnyebb áttekintése végett négy fOrészre oszt· 
hatjuk. v. i. a pápa l. munka és annak megoszlásával; 2. a 
munkaadó és munkás viszonyával ; 3. az állam éa a munkAsok 
helyzetével, s végfil 4. az Egyház és a munkás viszonyával fog
lalkozik. 

Az elsO rész a munkáról és az emberröl szól. Érdekesen ál
lapítja meg a Szentatya, hogy ,.Ami a testi munkát illeti, az a 
paradicsomi állapotban sem hiányzott volna. De aktcor lelki gyo
nyOrfiségOI az akarat szabadon kivánta volna meg, most pedig a 
bfin büntetéseDI fájdalommal ra nk kényszeriti a szOkség." S így 
mindenkinek, aki az életre sznletik, dolgoznia kell, dol
goznia szUkséges, mert mu11ka nélkül . senki sem élh~t me~. 
legyen az szegény v. gazdag, koldus v. ktrály, alattvaló v. elöl-

1 \'. ö. Xll!. Leó enciklikája a munkáskérdés... Ford. Prohiszka O. 
·Bp. HJa l. 



]20 Fr. Afn•llus : 

járó, v, bármily rendfi és •angú személy. A munkától való féle
lem, v. bármi más egyéb ok miatt senkinek sincs jog· magától 
az életet eldobnia. Mert ha lsten teremtett, "életben maradni min· 
denkinek kötelessége s ez ellen véteni biin." Ehben rejlik min
denkinek joga az élethez s vele kapc~olatban mindahhoz, ami az 
élet fönn lattásához szUkséges: az anyagiakhoz, a vagyonhoz l 

A munkamegoszlás sznkségét igy lehetne összefoglalni: 
Miként minden organizmus részekhöl áll és mindegyik rész a 
másiktól elütően sajátos módon mííködik közre az e g és z érdeké
ben; igy ugvanez a társad:llomra is von:ltkozik, mely szintúgy 
kü:önbözö elemek egyesülése, tömi1rü!ése folytán jött létre. Vilá
gos, hogy ezen elemek, melyek származás, fizikai- intellektuális 
tehetség, szorgalom, EgészsPg, ügyesség, kor, rang, nem stb. sze
ríni J é n y e g es e n klilönböznek egymástól, más-más módon tar
toznak a kitüzmt cél elérésének szolgálatába állani, Kiinduláj:i 
pontjukban tévednek tehát a szocialisták, amtkor mindenki szá
mára egyenlőséget kivánnak - a természet-jogra hivatkozva. 
Egy jól elrendezett állam harmónikus együttműködésére "szükség 
van olyanokra is, - mondja a pápa - akik a közügyeket inté
zik: törvényt hoznak, igazságot szolgáltatnak, a ha~1ügyet szerve
zik", fizikai munkát végeznek, bányában dolgoznak, utakat, há
zakat építenek, nyers anyag termelésén és elöállításán fáradoz
nak stb. stb. "Noha az összes polgárok kivétel nélkül - kiki 
az ö tehetsége szerint - a kOzjó javára közremükMdni tartozik, 
nem lehet mindenkitöl u g y a n a z t elvárni." Mert milyen is volna 
az az állam, amelynek mindenegyes tagja ugyanazon munkát vé
gezné, mint a másik? 

A másik rész kiindulási pontjának alapjául a vagyonbírás 
v. a vagyonkeresés szolgál. Ebben a Szentatya körülirja a mun
kaadó és a munkás közölti kölcsönös kötelességteljet:itél't. 

Az élethez és annak fenntartásához mindenkinek joga van 
és vele kapcwlatban mindahhoz, mely nélkül ez meg nem való
sitható: a z a n y a g i j a v a k h o z. Az anyagiak nincsenek ará
nya; an elosztva. Ezek aránytalan bírása részint a természet elő

írása, részint pedig nemélyi érdem kivánalma, v. pedig nyilt 
kapzsiság eredménye. Sokszorosan túlhaladja a7onban ezek 1'7á· 
mil azoké, akik aktuálisan megfosztva mi! dentöl, C8ak nyomo
morogva és csak erösen gyOngyOzö homlokkal tudják mindennapi 
kenyerüket megszerezni. Innét ioZármazik annak szüksége, hogy 
azok, kik biriokában vannak a javaknak, alkalmat adjanak sze-



gény "testvéreik•-nek a tisztességes megélhetésre; és igy munka
adó és munkés közOtt kölcsönös megegyezés jön létre egymás
iránti kölcsönös kötelesség~et. A ttrmész;!t a gazdagokat és sze
gényeket ugvanis nem arra rendelte ,.hogy állandó harcban irtsák 
egvm~st", hanem "hogy a két osztály egyetértö kOicsOnösségben· 
álljon•, mert "egymásra vannak utalva; sem a töke munka nél
kOl, sem a muoka töke nélkOl fent nem állhat. • 

A munkátadók lelkiismeretben kötelesek, hogy munkésaik
kal ne rabszolga módjára bánjanak, hanem tiszteljék bennök ,.az 
emberi méltóságot." Szem etött kell tartaniok, hogy a tisztessé
ges munka, amelyre oly szívesen vállalkozik mindrn kenvérke
rettö. nem "lealázó, hanern fölemelő." A munkátadók azonban leg
súlyosabban lelkiismeretben kötelt>sek minden munkésnak mun
kája után az igusáRos bért· megadni, mert a jogos bérnek meg
tagadása a legsúlyosabb bünnk egyike, mely igazságért az égbe 
kiált~ A Szenilrás szavai szerint: ,.A munkások bére ... , amelyet 
ti megdézsmáltatok, fölkiált és az O kiáltAsuk elhatott a seregek 
Urának fülébe." (jak. 5, 4) 

A munkásnak is vanndk lelkiismeretbeni kötelességei mun
kaadójával szemben. Mindenek elölt tartozik az elvállalt munkát 
"tökéletet~en és hfien" elvégezni; nincs joga urát bármi módon 
me~káro~ítani, birmily kis mértékben történnék is az. Urának sze
mélye eliUte sértetlen legyen. Óvakodnia kell minden erőszaktól 
és tartózkodnia a rosszindulatú emberektől, kik esetlrg "vérmes 
re,nényeket" kelthetnek föl benne és igy ezek alkalmat szolgál· 
tatnának csak urával szemben tartozó tiszteJetének és kötelességé
nek a megtagadáséra. 

A munkaadó és munkés békés együttmfiködéséhez nélkülöz· 
hetetlen a kötelességteljesltés tudata. E nélkül lehetetlen mindkét 
fél közOtt a béke, a harmónia, egyetértés. A birtokosoknak és 
munkaadóknak állandóan szem elölt kell tartaniok fönttmlitett 
kötelességüket. A munkások és a szegényebb osztály pedig ne 
szégyenkezzék vagyontalanság& miatt. lsten nem volt velük szem
ben igazságtalan, mikor szegény szDlOktOl engedte öket származni. 
Az ö ~azdagságuk bőséges ~lesz és örökkétartó a slron túl- ha 
magukat a fOldÖn lsten szent akaraténak alávetik. 

A harmadik [rész mintegy tengelyét teszi az egész encikli
kénak. Benne részletesen fejtegeti az állam és munkés közölti vi
szonyt. Bárki könnyen beláthatja, hogy az állam, - mely tulaj
donképpen a polgárokért létesült és • iknek zOmét alanunkis osz-
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tály teszi - kell hogy szem előtt tartsa polgárainak jólétét. Va
gyis az állam Ieöieiessége alattvalóinak • testi és kOisö javakat, 
segitséget is nyujtani, amelynek használata az. • . élethez szüksé
ges.• (S. Thom. De reg. Princip. l. c. 15.) A pápa itt főleg azt 
hangsúlyozza, ho~y ily javak ellőállítására nélkülözhetetlen fon
tossátzd szereppel bir a fizikai munka, legyen az akár östermelési, 
akár ipari. A nagymennyiségü szakségretek létesítés~ben oly ódási 
a munkások fontossága, .hogy valójában az ö munkájukból szár
maznak az á ll am j a v ak." Az államnak í~y kötelessét,tévé válik 
a munkásvédelem fOlkarolása s gondoskodni tartozik arról, hogy 
a munkásak . helyzete ne leg)·en nyomasztó, sem lakás, sem éle
lem, sem ruházalot illetölcg. 

A Szentatya egyene~e11 knterességgévé teszi az államnak, hogy 
legelsősorban "az alsóbb Gsztályokra és a szegény~orsúakra kell 
lekintettel lennie", kH: épúgy polgárai az államnak, mint a gaz
dagok. "A gazda&ok amúgy is körülvannak véve ~aját védr1bás
tyáikkal és igy kevésbbé szarulnak rá az állami oltalomra, míg a 
szegények, kik semmi eszközzel sem rendelkeznek érdekeik vé
delm~re egyedUl az államra támaszkodhat nak.'' Azat
Jam védelmébe tartozik venni a S7egényeket a hatalma~ok lúlka
pásai ellen és gondosan örködni, hogy a szegényeknek verejték
kel szerzett vagyonkájuk tiszteletben tartassék, mert az "minét 
csekélyebb, annál szentebb." 

De egyben megpanncsolja. hogy az állam mindt nkor az 
igazsá~ossag talaján álljon, "agyis amily mértékben tartozik ~on
doskodni arról, hogy a fozegények és munkások ne legyenek rab
szolgái a hatalmasoknak, hanem kell, hogy jogaik .,az állam vé
delme alatt is kellő tiszteletben tarlalanak ·- epígy li~lfluté~e az 
államnak "hogy a magántulajdont a törvények hathatós oltalmával 
vegye kOrU t. • Az alsóbb néposztály ugyanis- a szacialisták iz
gatására és az egyenlőség hangoztRtát~ára- nem képes teljesen 
belátni a magántulajdon létjogosultságának S!Uksége~ségét és így 
gyakran me~történhetik, hogy a félrevezetett nép- engedve a 
kommunisták hizelgő csébitásénak- szabad folyást enged a 
más é b ó l v a l ó sz e r z é s szenvedélyének. 

Az állam vegye tekintetbe, hogy alallvafóinak ezen kivnl 
sz.llkségUk van .a lélek javair d is. • A mindc:nnapi munkák ugya
Ri& Sfllcszor elvonják az t:mber fi~yelmél végsö c~ljaról, .amely•e 
szUietUlnk•: az örOkkévalós:j~ról, A1. államnak e "zerim tehát mó
dot kell adnia alattvalóinak lelki szllkstg'eteik kieltgítés~r'! a va-
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sár- és ünnepnapi munkaszOnetek elöirásival. Ez nemcsak a jó
zan ész követehnénye, hanem annak előírása is s igy kötelessége 
is az államnak, sOt isteni parancs: "emlékezzél meg róla, hogy 
a szomb:ttnapot megszenteljed" (ll. Móz. 20, 8.), és lsten a milga 
példájával tanholt errt', mikor az ember teremtése után titokzato
san megpiht nt; "Megn) ugodtk a heh d ik na pen mirdl n n.unká
tól, amelyet folytatott." (l. Móz. 2, 2.) 

Az enciklika 4. részének gondolatai mintegy a keresdény 
szeretet köre csoporto~ulnhk. Benne Őszentsége kim é J y í t i a' t a 
szellemet, amely a szegényt, a munkást jobban az Egyhazhoz 
füzi. 

Nmcs és nem létezik a földön olyan intézmény, ameiy any
·nyira gondját viselné az emberiségnek, mint a Krisztustól alapi
tott Egy haz. Az Egyház nem idegenkedik solusem aszociális ba
jok orvosJasától. Hogy mennyire felkarolja a szegények és nélkO
Iözök ügyét, történdme fényesen bizonyítja. Testi-lelki támo~atás· 
ban mtadenkor bőven részesilc!tte az emberiséget, .mert ne higy
jük, - írja Öuentsége - hogy az t::gyháznak gondját a lelki 
élet múvelése annyira lefoglalja, hogy attól a földi élet érJekeit 
elfekjlt:né." Ö voil anyja az emberi társadalom kita=;zírottjainak, 
mikor a betegek és bélpoklosok szamára kórhazakat épírelt és 
épír, m1ltor belállatja az e;nberiséggel, hogy az igazi .emberi 
méllóságot és elökelöségct az erkölcsök, azaz erényesség teszi, az 
erény pi!dig a hatandll emberek köz ös ki n cs e." Ha valami 
miude11k1 számára kö!ös, teamészrlt:S, hogy akkor mindc:nkinek 
módjában, hjaalmaban áll c kincsnek megszerzése és birtoklasa. 
Tehát scm gazdag, sem szegény, sem király, sem koldus, sem 
munkás, sem munkaödó előtt nincs elzárva az út, mtly hozLá ve
zel; annál is inkább, mert "et(yedUl az erények és erdemek tart
hatnak igényt az örök boldogsa~ra." Az erény ner:úséhez .na
gyobb hajlandóságot mu·at az Úr a szükölködök oszkiya iránt•, 
me rt hiszen ~zen t Fi'* által me g n em es í t 1 a m u 11 k á t és 
föl em e l i a m u nk á 5 t. Kriszrus lépten-nyomon a s.'.egény•~kre 
gondo!, boldognak mondja, magához hívja, hogy fáradalmukat 
megenyhítse. Hogy mennyire szereti Krisztus Jézus .. a szegényt, 
a munkást, a Szeolirás számos helyen bizonyitja. O maga, no~a 
lsten Fia volt, sOt maga az lsten volt, nem akart többnek lát
szani, minl az ács fiinak, söt életének legnagyobb részét ipari· 
municiban akarta eltOiteni. Ezt bizonyirja 30 évi rejtelt élete. 

Ez volna a Rerum .Novarum enciklikcijának ri)vid !at'ölmi 
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ismertetése. Hogy azok az elvek, melyeket Őszentsége, XIII. Leó 
pipa e kOrlevelében lefektetett, érvényesOiést nyerjenek,- melyek 
egyúttal az enciklika befejező részét képezik - két sarkponton 
fordul meg, éspedig: a munkásság erliinek egyesliésén fáradozó 
"katolikus munkásszervezet" felkarolát;án és az egyháziaknak a 
krisztusi irányelvek szerinti közremüködésén. Sőt a Szent~tya ezt 
egyenesen megparancsolja az egyháziaknak: "a papok feszltsék 
meg erei ket." A szociális bajok orvosfás án<~ k elmulasztása meg
mételyezi a társadalmat, - s na ez idejekorán meg nem törté
nik, megoldja a vörös szociálizmus, de csak kárára az emberiség
nek, ,.mert a képzelt egyenlöségböl nem marad más, mint az 
emb~rek kUIOnbsé~ nélküli siralmas álapota. • 

Hogy ez be ne következzék, Öszentsége befejezésül a szent
páli szereletet hangsúlyozza, mert a szociális bajoknak egyedUli 
orvossága az evangéliumi szeretet. 

A munkáskérdést sem pénz, sem anyagiak meg ntm oldják, 
kanern egyedül a szeretet. -

Jászberény. 
Fr. Afnellus. 



A »Rerum Novarum« enciklika 
hatása-1 

Mid5o XIII. Leó pépa kiadta a .Rerum Novarum• · kezdetú 
nagyhordt:rt-jO. körlevelét, fényesen megcáfolta az Egyház ellensé
geinek állirasait Ugyanis a ga2dasagi kérdések körDI forgó szen
vedélyes vitatkozások alkal.mával az Egyház· erOsen figyelt és so
kái2 mérlegelte az igazságot. Ezt egyesek arra magyarázták, hogy 
az Egvbáz n ~m •örOdik a szegény elnyomott munkássá~gal. Hogy 
menayire helytelt'n ezen támadás, azt bizonyitja a tény: az Eg)·
ház mindig törödöli és most is törődik a :>zegényekkel. Hiszen 
egyik ismer•e•öjl"', hogy "a szeg~nyeknek az evangélium hirdette
tik" (Lukács 7, 22.). Vagyis a szegényekkel is töri5dRe,. A Rerum 
Novnrum pedtg itZ Egyház munkásbaráti szeretetének naodern ki
fejezése. 

·De vajjon várták-e az emberek az Egyház nyilatkozatát? 
Kétségtelenül H•sz' mint tudjuk, a türelmetlenebbek az Egyház 
hosszú latolga•á~at is zokon vették, mikor pedig a pápa célzáso
kat tett a kf\rlevélre vonatkozólag, az akkori hfrlapok elOkészítet
ték a népet. lb! ... n, nagyon várták, mert az emberiség gazdasági 
krizisben szenvt'dett, ilyenkor pedig az ember a természetfeletti 
világ felé fordu1va várja a fejleményeket. S Róma, mint rendelen 
várat magára, szavait mérlegeli, mert tudfltában van annak, hog.y 
csak az igaz .. ágot hirdetheti. Végre azonban - ez is nagyon jel
lemzO - akkor, midőn a helyzet kezd teljesen lehetetlenné válni, 
Róma megs1óltt, Bar most nem csalatkozhatatlanságának tekin
télyével: "ex c-t•hedra 16 szól, hanem itt az isteni és emberi tör
vényeket szem ··lőtt tartó szaktudós pápa nyilatkozik. Biztosan 
beszél, mert tudt•• hogy az emberi természetbe vésett jog az 1&
.tennek s2ava. 

l Felhaszn6lt művek. 
XIII Leó körlevele Ford, Geosits L. Pécs, 1924. 
Dr. Giczv J: A katolikus paps6g érdemel haz6Dk és az emberiség tör

ténetében. Szentgotthird, 1929. 
Magyar Kuatúra, XVIll. 8. sz. ; Kat. Szemle, 45. k. 5. füz. 
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A ,.Rerum Novarum• megjelenése úry hatott a fáradt, két·· 
ségbeesett kereszlény világra, mint a nehéz, sOaét felhők mogo; 
előjövő várva-vára tavaszi meleg napsugar. 

Kérdés azonban, vajjon a pápa felszólalásának megvolt-e a 
teljes eredménye. A tárgyilagos felelet, igen is, meg nem is. Te
kintsük rr.eg először a kérdés kedvezőbb, azaz pozitiv oldalát. 

Az egyhál ezen fellépésével kifejezetten a munkásságon akar 
segfteni, s azon van, hogy bajait orvosolva, jobblétet, emberhez 
méltóbb életet biztosítson számára. Tc~zi ezt felelős tudatosság. 
gal, mert' Komoly hivatá!'ia körebe vág, hogy érdekeit megvédve 
segítsen a munkásságon Erre voltak hivatva már a R~rum No-· 
varuna előtt is meglevő keresztény s :ociálista alakulatok is. Alon· 
ban, midön komolyabb kivitdre került .vo.lna a sor, :etlre képte
lenekké váltak az oly nagyo:1 fontos egység hiányában. Nem egy· 
papi munkás-emberb;;rát incadozott, talan lázítás, talán bujtoga
tás? .•. Hisz.' az Írás több í L ben hangoztatj 1: az al alivalók min
denben engedelmeskedjenek t!löljá16iknak ... jön a megnyugtató 
hang Róm6iból: a munkásnak joga van a tisztességes élethez, 
munkaadjjával egyezkedher, s ha a megegyeLés szerinti bén ncln 
kapja meg, lstentöl származolt joga van azt követelr1i. Í!:!Y tehát 
a körlevél első nagy hatása az, hogy a már meglevő kereszteny 
szociálisták közé beférközött ellentéteket megszüntette. Ezáltal 
megerösödv.!, egy eszmétól \'e.le!letve tOrekszenek nagy feladatuk 
teljesítésére: a munkássá~ jo~ait megvédeni, s öket felvil~gosf-· 

tani arról, hogy mennyire túl1.ök a lelkiismeretlen izgatók tanai. 

A körlevélnek k ö z v e t l e n hatása tehát kétségtelenül nagy. 
Atok, akik annyira hangoztalták, hogy az Egyház csak az arisztok
raták malmára hajtja a vizet azáltal, hogy papjai egyoldalú türe
lemre intik a hivt'ket, kénytelenek ítéletüknek Jegalább is állaiá
nos érvényét visszavonni. Sajnos bizony,t~a esetekben iga2.uk 
van e.teknek, különösen a hivatásuk magasztosságáról megfeled• 
kezö vagyonos papoka: ille:ölt-g. Ez azonban csak korlátoltság re
v~n felkapott afféle ktlnnyü fajsúlyú, ~okat mondani akarhatntsks;1g, 
mivel a p~pc;ág a legtöb n 01 sztigban vagyontalan, s az Egyház, 
minl ilyen, núndenkor mint al elnyomottak felkarolója és életre 
serkenlöje szerep~lt. ,.AJjatC)k ml!g a illUnkásnak a becsületes mun· 
kttja után járó bért. adjátok me~ neki, ml!rt ehhez joga van• hangol
talja Xlll. Leó pápa is és a munkások a pápa tuzdltására sietn~k 
újabb szövetségekbe lépni, mert csak ezek által tudják megvé
deni jogaikat. Hisz ez nagyon természetes is és ·a józan ész ki'l-
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vetelménye, mert egységben az er6. Mondhatjuk tehát, bogy a 
Rerum Novarum másik pozitiv eredménye az hogy. a munkássAg 
általános szakszerveszkedése meRindul. A jobbérzelmű munkis 
most nem kényszerfil a S70ciáldemokraták üres igéreteit hallgatni, 
akik eleddig sem tettek e~yebet, csak felelőtlenOI ígérgettek, de . 
ritkán teljesítették b~ igéretei ket. A szegény munkást a regm1gyobb 
elégedetlenségre bujtogatták és a1u•án a tagoknak keserves mun
ka által szerzett filléreivel megerősödtek. Tudta ezt minden jobb
érzelmű munkás, d~ mivel a keresztény szociálizmus a Rerum 
Novarum megjel~nése előtt kt:vés tevő és h11tó képességgel ren-
delkezett, s í~y nem mert teljes tevékenységet kifejteni, - nem 
tudta mitévö legyen. A szociáldemokratákhoz nem csatlakozhatott 
a nélkül, hogy elveit fel ne adja, most ~tzonban, hogy a keresztény 
szocializmus eröre kapott, szübéf!S7erüleg gyűléseket é~ kongresz
szusokat szt:rveznek jogaik megvédese érdekében E1en kongresz
szusok kifejezetten is a Rerum Novarum alapján állanak. l~y pél
dául 1899-ben Mainzban ;negtart~k az első német keresztény szak
szervezeti kongresszust. Au~ztriÁban a Linz-i programm hangoz
tatja,. hogy a Rerum Novarum alapján áll. És sok más helyen 
tartott gyülé!'eken hangoztatjáK jo~aikat a p~pai körlevéire támasz
kodva. A keresztény szociálisra gyűlé8r·zések megindulása is a 
pápai körlevélnek nagy következrnénvekre jogosíró eredménye. 

A na~y s1.ervezök f's vezérek azu1án nem csupán szavaikkal 
de tekintélyOkkel is védelmezik a munkásságot. Ugyanis a Rerum 
Novarum nyomán megindul keresztény szellemben a nagy szoci
ális irodalom. Ez a na~y munkaláz azonban nem csökkent le a hir
lapok közvetlen hiradá~aivel, hanem udományos egyének választ
ják a szociális témát értel<ezésük tárgyául. Első helyen szorgos
kodik az angol vil~ghirü munkas- kardinális Manning, aki a 
munkáról értekezik: "The Righ·s and Oignity of labour• (a. Munka 
jogai és méltósága") mOv~ben. Nagyon természetes, hogy a mi 
mélyen s1ociális érzelmfi Prohászkiink is átértette a Rerum Nova
rum igen nagy jelentös~gét és ez kesztette arra, hogy a körlevél 
fontosabb részeit leforditsa. Proh;~szka a k01lev~l megjelené ;e 
elc'\tt is igen behatóan foglalkozott a munkéskérdéssel, s hogy 
mily bátor h tngolut lnsznál u ílv irányú cikkeiben a Rerum 
Novarum megjelenését koverö esztendökben a "Kullúra és Terror• 
dmü kOtetig Jegékesehb bizonyitéka. 

H4:;onró ft!HogAssal P.uitsban Mac1er belgabiboros vezetése 
. mellett kiad ják a .. Code Sociale" ·t, me ly a szociálizmus tanait 
-o"lalj1 öisze a Reru n NuvJrUria uellemében. • 
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A körlevél az emberi jogok hangsúlyozásival azutin soka
kat az etikai irodalmi tevékenysé~( terére kalauzolt. lry pl. P: 
Cathr;;in V. is innen kapta az ihletet és megfrta Philosophia Mo
ralisi-át. Miivének szociolégiai rész~ben nagyon sobzor hivatko
zik az Egyház állispontjára, illetve kifejezetten is a Rerum Nova
rurr.-ra. Hogy mily nagy értékű. mü ez, csak az tudhatja igazán, 
aki komyolyan belemélyedt józan, természetes és szókimondó tani
tásaiba. 

Henry George nyíli levelel bocsájt a pápához és pedig: 
The condition of labour elm alatt. Mlnd az ezen s a más iroda
lomban is képviselt értékes munkának röviden ez a lényege: a 
pápai körlevéire támaszkodva erösitgeti a munkásf.ignak azt, 
hogy ök nem a nagy uraknak rabszolgái, joguk van igazságos 
korlátok kö1ött az élethez és a megélhetéshez és ezt célra vezetO 
eszközökkel meg is védhetik a nélkül, hogy sértenék az elöljárók
nak kijáró tiszteletet. S itt biztos terlllelen mozognak, mert az 
lsten szól a beléjUk oltott természeti törvények és jogok által. 

A francia forradalom óta az egyenlOségnek tudata az embe
rek között mindjobban terjedt. Érezte azt minden proletár,' hogy 
neki ép oly joga van élete fönntartásAnak szllkséges eszknzeihez, 
mint bárki másnak. Az Egyház pedig azáltal, hogy az lsten elötti 
egyenlőséget hangoztatta, szinte ef!yeneseu ezeknek a pártjára áll. 
A Rerum Novarum pedig a munkásság jogainak hangsúlyozásával 
kéh;égtelenlll nagyon hozzájárult a modern felfog2s teljes kiala
kitásához. 

A Rerum Ravarum h11tására keletkezett neve71'ir~dJb alaku
latok a következök: 

Hazinkban Oiesswein Sándor megalapítja a ~~·r. szacialista 
munkáöegyesllletet. - A német Kolping megalapítja a kath. 
tanonc-otthont és legénycgyletetet. Bécsben Seipel Igná-.: 1918-blln 
megszervezi a Caritas socialis- t, a szociális gondoskodás céljaira. 
P. H. Leroy megalapHja az Action Populaire-t, ho!;!y ismét ke· 
reszténnyé és egészségessé váljék a francia gazdasági elet. - Ide 
sorolható az Actio Catholica is, amely Olaszországban a Rerum 
Novarum megjelenése elött is me~voll, de a körlevé! hatására 
ti1bbszörös megújhodison ment keresztül. - Az Egyesiilt-AIIa
mokban pedig a Catholic Charitis nagy tevékenységet fejt ki a 
munkások erdekében. 

1861-65-ig az Egyesült-Aliamokban na~y polgárhabar ú vou:. 
Az északiak a déliek ellen harcoltak, a néger rabslolgák felsza-
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haditása miatt. A nemes törekvés sikerrel végz<'5dött; az északiak 
gyöztek. Azonban ép e háború miatt oly nagy ellenszenvvel vi
seltettek sokan ezen szerencsétlenek iránt, hogy helyzetük sok he
lyen alig javult. Munkát megvettetésOk miatt alig kaptak s ennek 
következtében a munkaödó kénye· kedve s1.erint fizetett csak nekik. 

A pápai körlevél az ö helyzetükön is javított, s ennek ök 
nagyon is tuda iá ban voltak. Ezt bizonyír ja a május 17-én tartott 
nagyszabá~ú ünnepélyUk a Rerum Novarum 40 éves jubileuma 
alkalmával. Oly kedvező volt a helyzet, hogy Őeminenciája, a 
newyorki érsek, Hayes kardinális is Képviseltette magát. A nége
rek ezen hála-megnyilatkozása minden érd(kessége mellett is na
gyon jellemző és tanulságos. 

A kérdés fényes oldala után a sötétebb rész következik. Az 
enciklika megjelenését nemcsak őszinte s elismerő nyilatk02atok 
kísérték. hanem egyéb ízű biráJatok is. De- hála lstennek -ez
zel hamar végzünk. "Sajátságos, hogy az itt· ott felhangzó szenve
délyes hang a liberálls katolikusok köréb<'51 származott. Ilyen hang 
szólalt meg a francia Revue des Deux Mond hasábjain. A szoci
áldemokraták tajtékzó dühvel veltek tudomást az enciklikAról azt 
mondván, hogy a pápa nyíltan megtagadra a ker. szociali&mus 
szacialista jellegét. A szabadk<'5mfivesek gúnyos semmibevevéssei 
akarták jelentösé~ét lekicsinyelni és gyanúsításokkal álcélakat ke
restek a pápa szándékai mögött." 

Továbbá, mások azt hangoztatták, hogy a pápa annak ki· 
mondásával, miszerint a szükségben levő embernek joga van az 
élethez és ha nem kapja meg a számára szüksé~es javakat, azt el 
is lophatja. Az egyház ezáltal közönséges bújtogató és felforgató 
s így tanitásának összessége nem egyéb egy nagy tömegfi ekra
zitnál, mely minden pillanatban robbanással fenyeget. Valóban, 
mint Gillis hittudós ed állitja: az Egyház ökonómiai tanai által a 
legnagyobb felfordulásokat idézhetné elö, ha éppen akarná. Innen 
van az, ho~y az érdekelt el61járóság oly sok magyarázással és 
körülírással kapcsolatban adja csak ki ezen tanait is. 

Ahhoz, hogy ez,.n körlevélnek hatása általános legyen és ne 
csak a közvetlen korra hasson, - szUkségszer61eg kommentá
rokat és lelkes munkás-barátokat igényelt volna. Mivel azonban 
az ezen hivatásra kUidöttek, a papok ezt kisebb-nagyobb mérték
ben elhanyagolták, a nagy felbuzdulás ép oly gyorsan távozott, 
mint ahogy jött. Ennek következtében a ker. munkásalakulatok is 
mindjobban jelentéktelenek lesznek s lassanként magát a kOrleve-

Ma,yu Umbria. 1931. Reodk. az. 
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let is a munkAsok már alig, vagy csak nagyon kis százalékban 
ismerik. E bajon valamelyest segitett az enciklikának Oeosits L. 
iltal l 92f-ben kiadott magyar fordllása. - De ma már a munka
adók ismét nem sokat tOrödnek a munkások jogaival. EgyedOli 
·Cél a meggaldagodás, sokszor az eszközök figyelembe vétele nél
kül. jellemző erre nézve Rockefeller önvallomása, melyet születé
sének 80-dik évfordulója alkalmával tesz. Vagyona ekkor kerek 
4 milliird dollár. A modern pénzarisztokratákról és önmagáról 
rintja Je szavaival a leplet: .Ismerem ezt a társaságot, amely 
aaagát bü'izkén pénzarisztokráciAnak nevezi. Ismerem öket, mert 
\\isz harcoltam hol velük, hol ellenük. Alapelvük a minden kor
Játot túlhaladó önzés; nem ismernek kimé \etet, a holtesteken ha
ladnak át. Kétségtelen, hogy számtalan embert kergeltek ha!ál ba. 
Én magam is ilyen voltam és teljes sz.ivembOI bánom egésl éle
temet ... Azt hittem, hogy a pénzszerzés és a hatalom birtoka 
tökéletesen kitölthetik az ember életét. Ma pedig, amitor minden 
vállalkozásomat siker koronázta, visszapillantva azt kell monda
nom: semmiféle győzelem, a legnagyobb sem nyujt maradandó 
kielégülést. Az ember bensőleg egy határhoz é~, amelyen fúl már 
nincs mit tennie és akkor az ember magát határtalanul üresnek, 
haszontalannak és szerencsétlennek érzi ... • (Kath. Élet. 1929. okl.) 

Sok ilyen ember van, akik az emberi jogok figyelmen k'vOI 
hagyásával odavitték a világot, hogy ismét a legnagyobb nyo
mor és gazdasági krfzisben vergődik. 

Összegezve az egész kérdést, melyet jelen értekezésünk tár· 
.gyául választottunk, sajnálattal meg kell állapftanunk, hogy a kOr
Jevélnek nem volt meg a t e l j e ·s eredménye. Ugyanis minden 
probléma megoldásához - szigorúan véve -- kétféle tevékenység 
szüksé&es: az eszme elméleti elgondolása és ennek gyakorfali 
megvalósftása. Az elsO lcövetelménynek kétségtelenülele
get tett a pápai körlevél. A másodikfeladat a papokra várt volna, 
kik kölül - sajnos - sokan nem teljr!sítették teljes öntudattal 
e feladatukat. 

Felmerül a kérdés: vajjon egyáltalán megoldható-e a mun
kiskérdés? 

Hisz mindig lesznek olyanok, akik természetüknél fogva 
Ugyesebbek, tehetségesebbek és leleményesebbek lévén, szükség· 
uerfileg meggazdagodnak. - Azonban ezeket is lehetne józan 
hatósági törvényekkel és okos vallási neveléssel arra birni, hogy 
a munkások joeait jobban megbecsüljék. S itt szabad legyen e 



1Jt 

kérdés megoldisi kereteibe bekapcsolnunk jól ismert és elismer
ten kipróbált .egri normA• ·nkat azzal a meggyőződéssel s tudat
tal, hogy a ferencesek vannak hivatva a munkáakérdés aktiv ré· 
szét társadalmi téren eredményesen megoldandó modern kornak 
egyik legnagyobb jelentöségü tevékenységére. Mert csak Igy látjuk 
megalapozva nagy ProbAszkinknak jól ismert mondésAt: ,.A jOvO 
a szodalizmusé élJ papja· ferences•. 

Jászberény. Fr. Tarzlci••· 



Szocializmus és ---Franciskanizmus. 

Ma már korszükségleti kérdés a 8Zociális probléma, hacsak 
nem vagyunk oly fásult lelkek, mint at ablaka ala't dübnrgö há
ború közepelle is érdektelt nül a csonttannal foglalkozó közi'lmbös 
Ooethe. Nem képzeljUk magunkat hivatott szocíálpolitihusoknak, 
mégis mivel a jövö állama a szocializmus s annak papja épen 
rendi szervezettségénél fogvas hivatássze:rüen is a franci~kánus (Pro
hbzka), nagyhorderejét mérlegelendö nektink e nagysúlyú gondolatnál 
megállást parancsol eszUnk is, szívUnk is. mert azt. hisszük, hotzy min
den kétségbeesett pesszimizmus nélkül is nem nehéz a diagnózist 
megállapítanunk, hogy t á rsa d a lm i é l e tünk i~ e n h a l á-
os a n b e t e g. Gazdasági, erkö!csi s vallási életünket is súlyos 

kórtünetek kísérik. A termésozetszerü s polgári egyenlö!lenségek 
-okozta kiáltó ellentétek a burz~oázia (a Margan, Rotschild s a 
kapitalista krözusok) örökös he je- hujái, meg a nincstelenek, kol
dúsbotosszegény-emberek siró De profundis hangjai kOzött: a krisz. 
tusi eszménynek mily rianásai! Az egész kereszlénység közel egy 
millió (Budapest 2000 l), magukat "hivatásukra" ivással éF- gyógy
-szerrel erősíteni kénytelen, nyilvános, állami, bárcás prostituáltjai 
s e mellett az egyke s nincske és a gazdasági nyomor mennyi 
"celebsei": szánandó korunk mily szegénységi bizonyítványai b 
gyalázatai! A mai vallástalansig pedig, az istentelenség filozófiá
jának apoteózisa, - hogy csak példát vegyünk: - a fövárosi 
ifjúságnak vasárnaponként kb. 400 helyen történő hitetlen, álszo
cialisztikus mételyadagolásával szemben is mintegv heti 50C'O ka
teketikai óra által eredményes~n nevelt vagy meg nem akadályo
zott, szörnyü kilátásra jogosftó nagy társadalmi aposztázia a ke
resztény valláserkölcsi ideáloktól : társadalmunkba sirt mily fáj
dalmas, gyászos jeremiádok ezek r 

A józan szolidarizmustól s a krisztusi Evangéliumtól meny
nyire eltért közéleti szoci~lis krízisek ezek: ide kérUnk szociális 
reális világnézeti gondolatokat l Me rt nem elég, hogy megv8n a 
térsadatrni kapillaritás törvénye, ha a fölfelé való nívótörekvés 
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eszközei abszolúte hiinyoznak. E mellett az csak igen rem~nyte
len szociilis mentödeszka a bOntelen tömegek életbiztosltásAra. 
S épen ebben találjuk a modern szociálpolitika f6hibájit, hogy. ,a 
természetjogilag lefektetett, de rosszul felfo~ott kUIOnbOz6 hiva
tiskörök közt dúló osztilyharcot - orvosszere hfjén - nem 
veszi kell6 figyelembe. Innét a telhetetlen Saturnusok által a sze
gény s munkás elem elnyomatása, megvettetése, s itt bOnos a 
kapitalista mammonizmus, a plutokrácia világuralma. Pedig, mi 
·Célia van tulajdonképen az emberi társadalomnak? Egység és 
harmónia a sokféleségben és kUiönlegességben. Aki a kapitaliz
mus s a pauperizmus közOtt áthidat építeni s e kettő közott 
megzavart Osszhangot s egyensúlyt helyreállítani tudja: ez birja 
kezében a mai nehéz szociális kérdés megoldásának a kulcsit. 
Mert ezt a mai roskadozó társadalmi rendet újjászervezni: ez az 
igazi szacialis probléma a maga konkrét, pozitív alakjaban ! ! 

Am de, k i v á l l a l k o z i k e r r e a s ú l y os fe l a d a t r a ? 
Azt mondják (M 1lthus), hogy az emberiség szaporodAsa mér

tani haladvány arányában, ellenben a megélhetési lehetOségek 
emelkedése csak számtani arányban halad. Mi oldja meg tehát e 
gordiusi csomót? Talán háború, járvány, szifilísz vagy épen a 
m-tlthutianizmus? Azt hisszUk: nem. Talán a kaltúrhaladás elmélete 
segh? A ma emberéé sokban a renaissance-i eszmény: a kulltirember; 

·CS-tk hogy az ész történetileg igazolt diadala a sziveket jél( kéreggel· 
bevonó önzés diadala, melyeknek pedig egyedül éltet6 napsugara 
a szeretet és békt mele~e. Tehát a militarizmus eltüntetése? ••. 
Pacifista Alomideál az ideológusok vérszegény teóriájAban •.. 

Mintegy 100 éve ( 1833: Poor Ma n' s Ouardian; Owen K. 
Korai szoc.: Babeuf, 1793 -7.) kapott el6ször létjogot az újkor 
azótáraban ez az azóta már sok történeti fázist befutott szó: szo

·-C i a l i z m us. A saját elismerésUk szerint inkább csak tagadAsb61 
állo kezdetleg .:s utópista korai szocializmus hovatovább egész 
t6s2"nkeres vallásrendszerré fejlödött, melynek megvan a maga 
ev ... nl(éliuma (a marxi káté), apostolai, szertartásai s dogmái 
{.i közöss~g s minden egyén felelős") a jövend6 nl!mzedékért sa 
gazdaugi rendszert illetöleg. S e rendszernek igen sok vélfaja s 
mP~ 1öbb elfajulása van. Kérdjük: adnak-e ezek nekünk kiel~· 
&f 6 •alaszl ? 

A fo r r a d a l m i s z o c i a l i z m u s két korileusának: Salle-
Marx minden pszichológia nélküli rendszere túlzón gazdaségi 
(,.Munkásállam•), s a misztikus demokrácia s d tulajdonképeni 
sz:oc• tümu~ Ossz'!házasírá~a. Maga Rubinstein írja: •... bebilo-
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nyosodott, hogy a marxi szocializmusból hiányzik minden alkofó
erő. • -- A politikai anarchizmus pedi~r t~zintln a szociali7musnak 
egyik természetellenes, idéllen torzszOil\tte, amint a dtmokrécia 
sem más, mint a szocializmus iddjának Rroteszk meefogalmadsa. 
A marxizmus teljes alkalmaz4sa, a boinevizmus tehát más, mint 
a szindikalizmus. Ez proletérdiktatúra VIRY mAs néven kommu
nizmus, mely juvenál mondasával dolgozik: "Unde habeas, nemo 
quae1it, sed oportet habere. • 

A fa sc i z m us, a kommunizmus antagonizmusa, szintén a 
szocializmusból, ·mint ilyenből, lépett ki S70Ciális fegyvrorekkel s 
azzal a céllal, hogy kievezvén az internac•onalizmus kártékony hul
lámaiból a nacionalizmus paroxismusávat legyen naggyá; e kettő
nek túllengéseihOl kiépitett harmónia válhatnék etzy jobb jövő 
társadalmi rend fölépOlhetési alapjává. Ugvanis a legaiAbb haza. 
fias érzést serkentő imperiálizmussal szemhen álló internaciona
lizmus kétséges alapjait is csak az egymá.,sal vetélkedő munkás· 
osztályok bizonytalan törekvései képvist-lik. 

Tehát a vérbosszús Lenin vagy a már terveiben gonosz En
gels és a szerelmes Susalle becsvágyó Marx társával távolrl•l 
sem állanak oly gazdag ideálként szemeink előtt. mint pl. az ír 
O' Connel vagy a német Windthorst s a mi munkás Zichy Nán
dorunk, mert egyikük sem írta zászlajára a szociális érzelmfi Pro
hászka pOspökUnk jelszavát: "Az ember~ket szeretni kell, a sze
gény, piszkos, gubanc;;os embereket is!• 

A gazdnági liberalizmus, a fö!dalatti szabadkömfivesség s 
e fentebb említett forradalmi szocializmus csak negatív eredmé· 
nyeket tudnak felmutatni, de pozitiv, megvalósíthatb ja\'asJatnt 
épen úgy nem, mint az a d m i n is z t r a t í v sz o c i a l i z m u ~ sPm, 
amely nem más, mint a w~bbisták bUrokráciAj;,. Talán mé2 t>gy 
térs11dalmi nálhAt sem lehetne velnk mt>g~yógyítani! ... Miért hisz
nek mégis annyian ~zínes délihábjaiknak? - Mert a tOmeghi~z

léria nagy társadalmi kór l A munkásosztAiy mentaliflt"At keilene 
jobban tanulmányoznunk s az ész logikája tnrvényeitöl meröht-n 
kUiönbözö törvényekkel rendelkező e máJ!ikus vonzerejü hit nti~t

den bfinös illúziójától s romboló eszméjétől - kell meglllente~1i. 

Le a tulajdonjoggal? Válaszol ezeknek Szt. Tamás: Su lll ma 
Theol, ll. ll. q. 66. a. 2. - Egyenlőség, szabadság, test\·é:a~~g? 
feleletUk Krisztus szájáb11 jö s a "Lumen de coelo" halt~irnr1s 
encikliUjáb()J kapják. (Rerum novarum.) 

Mindenesetre jogtalanul nevezle a francia forradalom .sum-
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telen k~pmu•atbnak a templomokban ~~ szósz~ken embereml~
·kezet óta hirdetett emberi méltóség és egyeniOs~g elveit" de 
mlvel m~~is van valami alapja - legalább látszatra - a súlyos 
vádnak, s mivel nem vagyunk elvi antiszocialist~ moralisték 
vagy ~pen társadalmi szatirikusok: hallgassuk meg Wells (.Úl 
világ a r~gi helven• c. müvében kifejtet•) k o n t s t r u k t t y 

s z o c i a l i z m t1 s á t, melyben a csak morálpedagóRiával dol
gozó többi sötet rendszerek Koheleth-i alaptónusa: "Több vilá
gosságot" - méuó elitélést s megfelelO kielégités:, ill. a tiszta 
szocializmus jószándékú apológiát nyer. Meghatározása szerint; 
.a szocializmus a szociális eszme, az emberben éiO kollektiv 
jóakarat tökéle•len s egyre erOsOdO kifejlődése," Továbbá: ,.a 
szocializmus erkölcsi és értelmi folyamat . . . csak másodsorban 
és esetről etteire erinti a politika világát." Kollektív tulajdonjog 
.nélkül ugyan, de kollektív munkával kollektív cé~okért harcol. 
- Ez énékes es,méket szívesen tudnók be pozitív érdem gya
nánt a tis1ta szoc,adzmusnak. amennyiben eteóriáját teljesen egy
bevágó praxissal • udná fedezni. 

S ez volnii egyszer~mind feleletUnk is a szocializmus prob
lémájára f r a n c i s k á n u s sz e m p o n t b 6 l. Tudniillik 
hogy nem valljuiC aL antipatiás kriticizmust álláspontunknak, 
mely minden janak lt!tördje, hanem inkább meg kell értenUnk az 
új idOk ói pszichológiáját. - Assisi Szem Atyánk, aki a sze~ 

génység bájos úrné\jét királynőjévé tette s magát s egész renc:Uét 
eljegyezte vele. e !ész határozottan hagyta reánk Ideálját, mert 
irgalmas társad .ti ni szereletet égetett szívébe Az, ki "bár gazdag 
volt, érettünk me~is szegénnyé lett." (2. Kor. 8, 9.) Sziklaszilárd, 
biztos elvekkd a1 unk a jelen nagy, szinte léttagadó, ,.létmrg
oldó• problémák közepetie is Egyházunk s Rendünk talaján, csat 
ezek valóraváltá!-aról, az idealista s józan optimista konkrét· s 
speciáJisan fere11c~s tarsadalmi felfogás ételbetaposásáról van itt 
szó, v. i. mely h'S'- és állit is megvalósítható eszményeket az 
emberisfg elé. -- Népek, nemzetek változlathatják ideáljaikit: . a 
mi ideitjaink It'., yenek mindenkor a társadalom legkisebbjei iránt 
érzett karitativ stgltenl akaró és tudó altruisztikus, alterkrisztusi 
szent, mély érze•mek Ez le~tökéletesebb szentség-lényrge szeaetve 
dicsöltett és juh11a1va ünnepelt Páduai Szt. Antalunknak is, mert 
Ö birja kezében a swciális kérdés kompltxt•m megoldásainak a 
kulcdt - jobb kezét a szegények, társadalmi nincstelenek szivén 
pihentetve, ba•jat pedig azok zsebében tartva, kiknél a j'~ lsten 

-emezek kincseh letette. 
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Herbarti igazságnak mondják, _;;,.. mindegy! - hogy ,.min
den emberi lélek a maea ~ondolat körében mozog", v. i. csak 
rokon gondolatokat képes brfo~adni s magáévá tenni. Nos, hát 
itt tíinik kj, ho~y mennyire sajfltunk a hivatásszerüen, szeretetböl 
és örökségképen is ránk bizo't Sze2énység úrnőnk szelleme. Mert 
a mi szociálpolitikánk itt domborodik ki: az egyszerüség és a 
szegények felkarolása által kiegye~líteni a tátongó szociáJis örvé
nyeket s életelemmé vált szereretbesugqrzásokkal közelebb hozni 
az egymástól s a krisztusi. evangéliumi eszménytől egyre távolo
dó társadalmi rétegeket. - A franciskánusok temploma legyen 
ne csak az Úr díszes, kupolás háza; székesegyháza, hanem a síró 
betegek nehéz kórterme, az elhagyottak kongó munkás-lakása 
s a védtelen szegények hideg kis viskója is - s ezekben is mu
tassa be égő s jóillatú áldozatát a mindenek ióságo,; Urának : a 
jó lsten szereleiéért ! - Nem lehet felejtenünk, hogy Ferencnek a 
társadalom minden rétegél így kell kielégirenie - kiszállván a 
szeretetnek és igazságnak e kolostoros szigetváraiból és az élet 
csataterén szállva szembe a métellyel s ellenséggel. - Nehéz 
órákban élünk, ezért kell dolgoznunk és tennUnk megakadályozandó 
a jövö kö~elg5 katasztrófájának már -már számunkra is épülö heka
tombáit! 

Az ember természeténél fogva szociális lény (,.V ae soli • ). 
Ezért minden emberjobbJtás és társadalmi létkérdésmegoldás 
caak szociáló-spirituális alapon remélhető. Semmi sem akadályozza, 
hogy ami jó megvan a kollektiv szocializmusban, azt ne karoljuk 
fel, mint magunkét, folyton tágabb teret nyitván erkölcsi, vallási és 
szerelettevékeny ferences szocializmusunknak. Szó sincs rófa : más 
szociális virágzások is böven teremnek, de ezekhez vagy belöiünk 
hiányzik a megleJelö aJanyi arravalóságun~, vagy pedig épen 
azokból is az objektiv koltúra 6s okosség kincseinek tökéleles 
alkalmazása, ill. tartalommá feldolgozása. Ha más tollakkal inkább 
akarunk ékeskedni, mint amely legjobban födi franciskánus sza
eiélis jellegOnket: beszélhetUnk mi, mint Hecuba leánya, Cassandra, 
ennek a hitetlen radikális szociálista világnak, agitátorark !ölünk 
meg nem ijednek. Bizonyos az, hogy apostolokkal csak apostolok 
vehelik fel a versenyt; mi pedig a szegények apostolai vagyunk l 
Modern korunk új pszichológiájába való beleélés nélkül csak 
sisiphusi munka az, melyet talAn az "Igéret földjének• csak foly
tono& kecsegtetésével esetleg betöltUnk, de legkevesbbé teljej:ilése 
annak, ami hívatAsunk: "Posui te, ut planles caelos!'" (BiHcs. k.) 
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NekOnk umbriás-alvernás lélekkel kell beleszeretnUnk a szegény 
s gazdag társadalomba a jó lsten ránk mosolygó képét, mrg egy
más tiszta felebaráti szeretetét! - Így álljon mindig gondolat -
és érzésvilágunk középpontjában a fontos szociális kéraés, s igy 
legyünk f~rences, szentantalos szociálistái az emberiségnek, a 
társadalom szociális, lelkét szeretö emberbarátai l 

Minden ifjú ferences jezus programmjával kezdje nyilvános 
életét : 

Az Úr lelke rajtam; fölkent, hOKY örömet hirdessek a 
szegényeknek s meggyógyitsam az összetört sziveket. 
(Luk. 4, 18.) 

A világ színpadán. 

Ali a dáridó az élet bá/terén, 
könnyű vérű párok friss zenére 
mosolygó arccal vígan JejfeDek. 
Feledve a jövő, fátyolban a mulf, 
a ma nyomor szagú sze/ét, 
éhes ajkak éltet kérő szavát 
elnyomja a durva szívtelen kacaj. 

Am mögötfük a sötét rivaldán 
készül az utolsó jelvonás a világ színpadán, 
s díszletez rajt' titkos, kaján arcú kar . .• 
Vörös zászló lobog- vérforraló szavak, 
s fenyegefóeD ütni készül a vörös kalapács. 
beliport milliók harckész oszlopa 
mint statiszta had, ajkán forradalmi dal. 

Vajj' nem száD!- e a sors, lstenkeze 
e véres színjáték vad hevében, 
minf egykor Umbria dal/os szegényének, 
nekünk is világmenfő hős sz erepef P 
.• • l(ezünkben kardként l(risztus keresztje, 
ajkunkon a béke, megbocsáfás szava 
s rohamléptünk nyomán gy6z a szeretet. 

fir. SZ(JJ.PH!. 



Vörös lángok az éjtszakában, 

Hosszú, poros eperfáktól kisért tekervényes autó-országút 
fut OyOngyOs hatArAban az öreg M~trán keresztül. Csaknem min
dig emelkedik. Legalább a Kaparóházig igen. Most nem a legjobb 
állapotban van. Ezt kOlönösen azok állitják, akik a gép önsúlyától rö
pített hangtalan autón lefelé száRuldanak. De észre ve.te ezt már 
más is: a város, mert útszegélyként acél-terméskő csomók dí
szítik. 

Söt. úgy 8-10 kilométernyire a várostól mAr tördelik is. 
Lehetnek vagy tizenketten. Btzony nag)'on rongyos és follos a 
ruhájuk. Harminc, negyven év körüliek; legfeljebb egynél kdl 
valamelyik lehetOséget kétszerezni. E~yik mezitláb van. A mitsi
kon bocskornak nevezhető valami ékte:enkedik. Az in~ ük fetünöen 
szellős. Alig hiszi az ember, hogy nern rabok, de ör nem lál
bató sehol. 

Piff, paff s pattognak darabokra a kövek. KOrDibelUl egykilós 
ac~l kctiaoíccsal dolgoznak. A nyel vékonyas vessző, illetőle~ ág. 
Azt hinné az ember, hogy mindjárt ellörik. Pedig nem ! Szép ív
ben hajlik, amint kell, s így nem ráz, nem r úR,- mondják- mintha 
vas, - ami nehéz is - vagy fa lenne. Némelyikére rongy is 
van csavarva. Bizonyára azért, hogy a tenyért ne törj~ annyira. 
Távol állanak eg vm is tól, ú ~y hogy heszélgetniök nem igen lehet; 
legfeljebb, ha kiabálnak, értik egymás szavát. Mindegyik előtt 

van már összetört kis kökupac. A munkás ennek a tetejére teszi 
jobb- vagy ballábát. Igy a test fösúlya a földön levön nyug~zik 

A töretlen kötömeg pedig közvetlen mellette terpeszkedik. Ebhöl 
vesz egy nagyobb darabot s az összetört kövekre teszi. de nt!m 
ám akárhogy, me rt a kö nem törik s.dre-szóra. Ehhez is érteni 
kell; n:ert aki a kö természetének rejtett tulajdonságait nem ismeri, 
az csipp-cslpp, csipp csapp: nr, vag, de nem halad. Úgy kell 
azt a követ helyezni, - tanítják kt>zdetben az öregebbek a fia
talokat - hogy az Urés a kö vízszintes erei közé furódjék; szét 
kell a rétegeket választani! Persze, még sok más egyeb~t kel 



tudni s. mindezek gyors és jó . alkalmazAdhoz nagy gyakorlat 
izOkséges. Aztán az fgv elnaRyolt köveket féliK meghajoli lólya
állbban, - a felső test minden ütésnél fél ívet tesz meg - csi
pegetik kisebb darabokra. Micsoda lélekOIO munka lehet ez: lé
lek nélkOl végezve. A k6szilénkoktól szemüket bl\rrel vagy drót
fal keretezett szemUveggeJ. védik, mely egészen rémisztöv~ teszi 
öket. · 

Piff, paff. Piff, paff. Hallatnik egész nap szünet nélkül. Az 
izzadság patakzik rajtuk; némelyiknek valóséggal medret vájt az 
ardn. Sietnek, mert nem napsdmba dolgoznak, hanem a kiter
melt mennyiségért fizetnek nektk. Csak akkor élinak fel egy pil
lanatra, ha izzadt arcukra porfelhOt zúditó autó robog el elóltük, 
hogy cikázó szemmel meRnézzek, - kOlönös érzéssel azoritván 
a kalapácsot - ki az az élő, akinek ilyen jó módj• van . . . Hát 
porosak, piszkosak is szegények tetötöl talpig. 

H:tlálra fáradva este ki tenne meg tíz kilométert, hogy ott
hon megháljon, reggel pediR vissza? Hát nem is megy eey se. 
Dolgozó helyükhöz köhajitásnyira van a tanyájuk, csaknem az út 
mellett fekvő kőbánya Oregben, meiy hatalmas és tágas. Az alja 
gyepes. Ha a szél fúi. fölötte elsiklik, de bent sohasem kavarog. 
Itt Otöttek fel e~y-két foltos sátort, hogyha esn~k, mégis legyen 
hová hútódniok. Egyébként az lsten szabad ege alatt alusznak, 
kiki snggatott, nyűtt ruhajába burkolódzva. Fölös szerszámaikat 
is itt helyez:k el. A legatkalmas~bb helyen pedig tűzhelyet készí· 
tettek. Ezen sütögetik vékony szalonnájulcat, vagy fOlOgetik a 
háromlábú bográcsban a gyorsan készülö lebbencslevest. Prole
táros vacsorAjuk elfoRyasztása után pedig egy-két pipára a tüz 
kOré hevernek, nem mintha fáznának, hanem csak a setétséget 
kerOigetik. S beszélgetnek ... Mindegyiknek van valami mondani 
valója. 

KOlOnösen hangos és érdekes ez a társalgás, amióta VOrOs 
Pista is velük van; van már annak vagy három hete. Nem ez a 
tisztességes neve, hanem csak a haja, bajusza, sOt a szörének is 
vörös sdne miatt nevezték el így. ó pedig ezt nem ellenezte. 
Szolgélatkészsége, elözékeflysége miatt térsai szeretlék. Naay tudo
mánya miatt pedig valóséggal tudósna1c tanották. Most is ott set-
1enkedett a pillogó vörös tűz kOrUI. Parazsas végO gallyat bózott 
ki belőle. 

- No, gyujtsatok mAr rá - mondotta pipa tOmOget6knek 
s botZájuk lépett, hogy a szájba illesztett pipéba nyomja a ·pa-
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rtaló véget. - Maga is Péter bé' - biztatott félszázadnAl is 
-tibbel dicsekedbeh~ embert. Nem árt ez soha! 

. - Az iEaz. De tudja a fránya, most nem i~ren van bozz4 
~vágyam, - mondotta .a megszólitott ősz hajú. De azért a pipA
~~~ tapogatta. - KOlönös érzés mozgolódik ~ennem. Valami bai 
lehet otthon. 

- Taldn más zavarja Péter bá'? 
-Ugyan mi? 
- Mondjuk: az a gyonyörü, remek, rohanó fekete autó, 

amelyik délután robogott eJ elöltDok ! Nern, nem. Az nem robo-
JOli, banem rOpOit. . 

- A fránya - legyintett az öreg s tOzért nyúlt. 
- Hát engem meg ez zavar. Szereltem volna elébe ugrani: 

állj I Kis kalapácsommal odarujté!Di, hOI!Y CFak úgy csOrgOtt volna 
az is, meg a pénz is, amint mar a napokban beszélgettfik. 

Térdre ereszkedett, úgy adt~ á1 a parazsat. 
- Úgy érzem, - mondotta térdelő h~lyzetben - hogy az 

a gépmadár nem a Mátrába röpült. h::anem belém. Belém s ben
·nem kavar, zavar mindent. Mintha azt berregné bennem: ez a 
aazdagodás legjobb s legegyszerübb módja mégiscsak ! 

Belemarkotászott a fűbe s a letépett ~ynp~t a tüzre dobta. 
- A fránya, - mondotta az öreg s a villogó végü fát a 

fOldbe nyomta. - Megint bolondokat beszélsZ'. Hát ln csak 
azmondó vagyok: nem minden arany, ami fenylik! 

- Az igaz, mert az öregek szeme csal - mondotta valaki 
a Uiz másik oldaláról. 

- Nono jóska, csak a fiataloké ne csaljon. Hibázik a ti 
szem- s észjárástok. Tegnap is tapasztalh•m. 

- Ejnye Péter bá', s mégsem szóh l V oros veszi át a szó 
fonalát. 

- Nem, mert a nap folyamán meg akartam hányni-vetni. 
Már látom, hogy mef!int szarongatod azt az újs~got. No ládd: az 
ls csal! Az orosz ingyenbornak s inayenaabonának nem becsü
letes a születése! Ezért nem is mutathatja az ottani jólétet s ol· 
ctódgot. Rekvirállák. Igen rekvirállak a szegény nép széj6b61. 
Ezt az én nemhazudó újságomból tudom l 

- Rekvirálás? - morogták a többiek nagykérdOen. 
Az Oreg felDit A szájából kivette a füstölgő pipát. Meröen 

náett a meghOkkentre. Voros még ilyen gáncsot nem kapott az 
6regt61 soha. De az effélékben p~llérozott esze csakhamar kihúzta 
a kétyúb6J. 
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- LAtja örepm, ba 6gy is volna, hogy rekvirAitilr, nem 
tesz semmit l 

- Nem tesz? - vigtAk közbe a többiek is. 
- Nem l Mert csak ott rekvirélnak, ahol van l Mondjuk Pé-

ter bAtyimtól mlt tudnénak rekvirélni ? 
- Semmit! - legyintett lankadón rosszat -.ejtve az orrg. 
- Ez az! Ez az ! Ha a szegényember861 rekviralnak, akkor 

az annyit jelent, hogy· még a szegény embl'rt61 ia lehet talamit 
·elvinni, mert neki is van. S akárhányszor rekvirálnPk, még mln
·dig marad neki, mint nekUnk is a liAború alatt. Mi pedig ébe-··.
zUnk rekvirálás nélkül is. Evés idején csak Oresen mozgatjuk a 
szánkat, vagy azt a büdös hagymát esszUk egész héten. Bort még 
pingálva sem látunk. Rongyosabbak vagyunk a legronayosabb 
koldúsnél. · · 

Egészen tüzbe jött. Hol az arcát, hol a haját tépte. Szeme 
világilot t. 

-- Még munkánk sincs -- folytatta kis pihenés után. S 
miért? Me rt azok akarjék íRY, akik tejben· vajban fürödnek. peu
g6ben fuldokoln!lk, - ezt biztosan tudom, léttam a gazdám ••z· 
talál, mikor mé~ sofför voltam-mert azt akarják ezek a vérszopólr, 
hogy megdöRöljUnk l t 

- Előbb me~;:dngölnek ök ! - harsogták a többiek. 
- Előbb. talán már holnap, mert kétszázezer munkanélkOii 

forrong e csonka orfldgban. Délben olvastam a vasárnapi újságból. 
- Ez mar me~int nem igaz - böki ki álmosan az 0re1. 
- Nem igaz? 
Ekkor dühösen a térdére csapott. Majd a tüz mellé ugrolt. 

Olvassa: 
- .,Magyarország kétszázezer munkanélkUiie." 

- Hát nem iRaz ! - vágja vissza az öreg. Annyi niacal 
Kabátját fejére vonja s alváshoz dül. 

- Itt van! N ezze! - orditja dOhOsen s a gyOrOtt újség~~ 
vágja öklét úgy, hogy az a másik oldalon jön ki. - Higyje·n a 
szemének l S az újságot az öregre dobja.- Ha nem volna igaz. 
nem irták volna bele l Ha nem hisz az 6jságnak, maJd hisz, ha 
a szemével látja ezt a~ óriási tömeget, mely rettenetesen keri6 
gyomorral nem munkát. hanem kenyeret s bort keres. Ltbuk alatt 
még a föld is megremeg. Ha pedig megremegett, akkor ..• , akkor .•• 
amint mt\r nem egyszer mondottam .. o, kifordul a fOld a sarki
ból ... Ha pedig kifordul. o. , akkor o o., akkor l 

l i 
i 
ll 

l 
l 
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ll 
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H2 P. KolanaW..: 

Nen• birta kimondani,. amit akart. Megélit s kiss6 li hetelt. 
_: · Akkor gazdagok leszUnk mi is: - kisbéltak melllket 

teszftve a többiek. 
- Az l Péter bátyám kezéből nem hull ki ·a szerszém erőt· 

fenslge miatt, hanem elveti, mert nem kell többé !J A burzsuék l 
A .burziuéknak sok van! Azt nekünk lehet, nem lehet, hanem 
kell, elfogyasztanunk. A mi életünk árán szerzett, de töltink elra
bolt eredmény az! Akkor mi verjOk repülö sárkánymotorunkkal a 
.port, a fOstOr a köveket törö gazdagok orra alá. 

. Lehajolt. Vékony gallyat vett fel s vele kissé megpiszkálta e 
.hamvas parazsat. Aztán jó nyaláb rőzsét vetert reá. A többiek 
leültek. 

Akkor, akkor - folytatta kiegyenesedve s a tiiz nehézkes 
füstjét, lángjit fixirozva - nekik kell értünk égniök. A papoknak 
isi' a barátoknak is! Altattak bennünket. J~y hallottam. S akkor. 
amint mondotta egyik pesti pártvezérünk, a Kékesen levő Vass
.torony helyébe szálfákból százszorta nagyobb máglyát rakunk. 

ö sztönös'!n a Kékes felé néztek. Mintha már ott állana a 
nagy érthetetlen jövőjű máglya. Pedig még c~ak szeliden pillogó 
csillag villogott ott. 

- A máglya közé szalonnát, zsírt meg szurkot teszünk; 
akkor már erre is jut. De ez még semmi, Oyön~yos templomainak 
tornya Ossze-vissza 8-10. Nohát ezeknek pedi~ lesz~djOk a teteiket s 
helyükbe szintén hatalmas máglyát rakunk. És? Egy napon éjfél 
előtt két órával, egyszerre meggyujtjuk öket! És? A Kékes mág
tyéjának eget nyaldosó lángoszlopa ráhajlik Gyöngyösre s össze
folyik, összeölelkezik a templomok tüzeinek hatalmas lángkévét vel •.• 
S vörös vérhálót boritanak a város fnlé.,. 

A rözse közben meggyulladt a parázson. A tQz vékony 
JAngnyelveit idegesen nyujfogalta ~ magasba. Vörös hosszú, sovény 
teste mintha szemlátomást nyúladoznék. A tüz ölelkezését görcsö
sen mutató karjai, mint valami szörnyszárnyak letlegtek a levegö~ 
ben. Társai elbűvölten nézték. 

- Do! még a ji'ivö képe nem teljes ·· mondotfa Vörös, mi
után homlokáról s arcárul ingujjával letörölte az izzadtságot. 
Ugyanis az ö~szes au'ókat teleszurkáljuk, tüzdeljül< hatalmas fák
lyiklcal-. Fákly11ck:tl, ne n gyerty~kkal! Aztán ezeket is meggyujt
juk. Aztán beleülünk s akkor hajrá... Száguldunk a városban 
össze-vissza, ahogyan csak lehet. Enel fogjuk jelezni, hogy új 
világ kezdOdik; hogy a burzsuáknal\ igy kell magukat elégetnWk, 
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laogy nek811k: ezer esztendO óta koplaló proletéroknak vilAgitaanak 
kielégltsenek. • • Széguldunk nssze-vissza ••• 

Amikor mondotta: .Szieuldunk össze-vissza• megbOvGil 
mozdulattal odaugrott a tGzhOz s elkapott onn6t egy mar6k f61ig 
elégett rl\zsét ~~ mint eRy OrOII futkototl vele. A katlan mohA~ fa• 
Iéra remegO árnyak vetOdtek. A levegOben izzó klgyók csavarog
tak Vörös feje fölött. .~int valami tótvilági szörny csapkodolt a 
többiek elOtt. Me2borzongtak. Valami furcsát éreztek magukban. 
Ilyet még VöröstOl nem hallottak. Igy még nem látták. A szeme._ 
ll" int valami éjieli villám, úgy cikázolt olykor· olykor elO a m61y 
gödréböl egyes fordulatokkor. Szereltek volna Ok is így tenni. 

Vörös egyszercsak megtorpan Atl, mintha fGtdbe gyökerezett 
volna a lába. A füstölgő, parazsas rOzsecsomót kaejti a kezéből. 

·Erősen meghaiolva néz az orszál!útra; de csak egy pillanatig. 
- riúk r itt az aranytól világíró autónk. M(lll VaRy soha l 

- kialaozta rekedten s közben jobbJával MáarafOred felé mutatott. 
Pillantás alatt társai mellelte termettek - az öreg Péter ki

vételével, aki megzavarva, álmosan dörzsöli szemét. - A villogó 
szemü autó. tényleg röpül feléiük. 

-- jóska! ugorj s a hídnál levö vörös lámpát állftsd az 6t 
kOzepére. A többiek pedig kalapácsokkal előre, - rendelkezett a 
vöröf' ve3ér. ['Be az árokba; aki mer védekezni, ne kfm61jétekl 

A vörös rámpa csakhamar ott vigyorgott az út közepén. Az 
emberek az út mindkét eidali árkába helyezkedtek el. A hold 
~ápadt fényét az árokban rejtözködOkre vetette. Az árok partjéra 
nyujtott kalapácsos karjukkal s ugrásba helyezkedett testDkkel a 
holdtól árnyékolva, olyanok voltak, mint valami félig nyitott 
szárnyú vámpirok; modern vámpirok. lepkék, melyeket a közeledő 
vakító fény elszédltett •.. S kOlönös az is, hogy ezt a hatalm~• 
gépkolosszust, mely alatt szinte remeg a fOld, ez a kis lámp~ 
megallítja; azt az izzó két vakító szemet, ez a kis vérvörös lámpi 
nyugtalankodó fénye: els!Héliti! 

- Négyen a sofförnek, a többi pedig az uraknak, - adja 
Vörös az utolsó irányítást. 

A repülö hourzsuá szörnyeteg ép most fordult be szokatlaq. 
.Jyorsasággal az esként csavarodó út másik felébe. Az árokba 
Iapulók nem tudnak a vakitó fénybe nézni, de a vörös !Ams
igen. Egyébként a vezető már észrevette a piros jelzést, mert a 
gép jóval lassabban közeledik. Közeledik • . . S egyszercsak a 
iámpa közelében megáll ! 
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- Rajta - ordftja Vörös, s elsOnek ugrik ki az érokbót, 
egyenesen a soffOrnek. 

A sofför, aki ki akart szállni, visszaugrik; revolvert r'nt: 
durr. De többet nem volt ideje lőni , mert a másik t.ldalról ki
csavarták a kezéből s lefogták. A többiek pedig felnakitják az 
ajtókat. Gyermek sivitás végódik ki a koc:siból. Mintha orrba 
vágták volna öket: me2torpantak. Két halálra rémOlt nö van bent 
akik siránkozó gyermeket szorongarnak. 

- Kegyelmezzetek, engedjetek! jaj~at szivettépöen az uriasab
ban öltözött, - minden perc élet, gyermekem meghal, megfullad! 
Itt az erszényern mindenestöl. 

Ide kap, oda kap De nem lalálja sehol. 
- Margit, magánál van? Adja oda nekik mind! 
- Nem hoztam asszonyom. Elfeledtem - zokogja a másik. 
- Irgalmazzanak! Visszajövet megfizetem . . . Gyermekem 

meghal - kiáltozik az anya, s térdre vetdie magát. 
Ezek csak néztek. Bámultak. Nem akartak hinni a rideg 

valóságnak. Hát Jeilet autóban: nyomorúság? . • . Ekkor Péter 
ugrik közéjük elrémülve : 

- Az lsteu szerelmére, mit csináltok ! Artatldn utasokat 
tám1dtok meg? 

Ráncigalja Oket a kocsitól. A nő kétségbeesve könyörög. 
- Haldokló gyermeket akartok szerezni, cudarok? Enged

jétek a szerenc:sétleneket. 
S mint valami bódult denevéreket lökdösi öket széjjel. Be

csapja az ajtókat. Rákiált a megrémDit kocsivezetöre: 
- Indulj sebtiben l a fránya ebbe a komisz világba. 
A gép berregni kezd, elgurul. Péter pedig olyat rug a rö

högő vörös lámpán, hogy az csörömpölve hull a mélységbe. 
Mint valami kivert gazdátLIO kutyák bandukoltak vissza 

szegényes tanyájukra. 
Másnap egymásra sem mertek nézni. A hídnál vérfoltokat 

tállak. Vörns hiányzott. Egy hangot sem adtak egész nap a kala
picsok piff-paffján kivül. Csak vacsorakor mondta félhangosan az 
ös1 Péter: 

- Lám, lám, a fiatal szemeket zavarta meg az éjtszakai 
vörös láng s így nem láthattátok, hogy nem mindig arany, ami 
fénylik! 

A többiek erre sem uóltak semmit ... 
P. KolgmiHfn. 


	HU_b1_FM3-8316_00465_2R
	HU_b1_FM3-8316_00466_1L
	HU_b1_FM3-8316_00466_2R
	HU_b1_FM3-8316_00467_1L
	HU_b1_FM3-8316_00467_2R
	HU_b1_FM3-8316_00468_1L
	HU_b1_FM3-8316_00468_2R
	HU_b1_FM3-8316_00469_1L
	HU_b1_FM3-8316_00469_2R
	HU_b1_FM3-8316_00470_1L
	HU_b1_FM3-8316_00470_2R
	HU_b1_FM3-8316_00471_1L
	HU_b1_FM3-8316_00471_2R
	HU_b1_FM3-8316_00472_1L
	HU_b1_FM3-8316_00472_2R
	HU_b1_FM3-8316_00473_1L
	HU_b1_FM3-8316_00473_2R
	HU_b1_FM3-8316_00474_1L
	HU_b1_FM3-8316_00474_2R
	HU_b1_FM3-8316_00475_1L
	HU_b1_FM3-8316_00475_2R
	HU_b1_FM3-8316_00476_1L
	HU_b1_FM3-8316_00476_2R
	HU_b1_FM3-8316_00477_1L
	HU_b1_FM3-8316_00477_2R
	HU_b1_FM3-8316_00478_1L
	HU_b1_FM3-8316_00478_2R
	HU_b1_FM3-8316_00479_1L
	HU_b1_FM3-8316_00479_2R
	HU_b1_FM3-8316_00480_1L
	HU_b1_FM3-8316_00480_2R
	HU_b1_FM3-8316_00481_1L
	HU_b1_FM3-8316_00481_2R
	HU_b1_FM3-8316_00482_1L
	HU_b1_FM3-8316_00482_2R
	HU_b1_FM3-8316_00483_1L
	HU_b1_FM3-8316_00483_2R
	HU_b1_FM3-8316_00484_1L
	HU_b1_FM3-8316_00484_2R
	HU_b1_FM3-8316_00485_1L
	HU_b1_FM3-8316_00485_2R
	HU_b1_FM3-8316_00486_1L
	HU_b1_FM3-8316_00486_2R
	HU_b1_FM3-8316_00487_1L
	HU_b1_FM3-8316_00487_2R
	HU_b1_FM3-8316_00488_1L
	HU_b1_FM3-8316_00488_2R
	HU_b1_FM3-8316_00489_1L
	HU_b1_FM3-8316_00489_2R
	HU_b1_FM3-8316_00490_1L

