
A MAI MAGYAR KATOLIKUS IFJÚSÁG
FELADATAI IRTA: VIDA IMRE 

(KÜZDELEM A KORSZEROTlEN TÁRSADALOM ELLEN) 

- Szociálpolitikai vázlat -

SZEKfOGYULÁNAK AJÁNLVA 

•... Türelmesnek, békésnek, iónak szokták 
mondani azokat, akik nem mernek ellentmon
dani, mert kislelkűek és gyávák .• (St. Albertus 
Magnus: .Paradisus animae», Praefatio.) 

Elószó 
Az ilyen című munkákból, mint a «Mai magyar katolikus ifjúság feladatai», 
nemigen szokott más kijönni, mint nagyhangú szólamok és jelszavak egy 
tanulmánynyi terjedelemre nyujtott variálásai. A «feladatoks-ról, a «teendők»
ről, «építéseke-ről a magyar glóbuszon olyan sokat tudnak és szoktak beszélni, 
hogy ezek a rengeteget hangoztatott teendők és a gyakorlatban való teljes 
változatlanság szembehelyezése, nagyon is megértetik a visszatetszést vagy 
lemosolygást, mellyel az emberek a «teendőks-ről és «feladatoks-ról bölcsel
kedő szavak felé tekintenek. Mégis bármennyire diszkreditált is a tárgy s 
bármennyire is feleslegesnek és nehéznek is tűnik a «teendők» újravázolása, 
ezeknek elővevése s a bennük való elmerülés igenis egyenesen erkölcsi köteles
ségünk. A mai magyar ifjúság, mely korszerűbb, európaibb, emberibb Magyar
ország után vágyik, eggyel előre tisztában van: hálátlan, nehéz, egyelőre

még majd megvalósíthatatlannak látszó dolgok állanak előtte. De a tárggyal 
való foglalkozás mégis felette fontos. Egy korszerűbb szellem kérdésével 
a mai magyar fiatalságnak meg kell birkóznia. Ebben a birkózásban talán 
nem kisebb kérdés dől el, mint az, hogy a magyaroknak Európába való 
átrándulásuk nem volt-e egy végzetes tévedés. 

Bevezetés 
Az új katolikus nemzedék számára fokozott feladatokat és kötelességeket 
szabott meg a sors. A politikailag, gazdaságilag, társadalmilag nehezebb és 
veszélyesebb idők önmaguk is indokai lehetnének, egy kis agyonsanyargatott 
nemzet katolikus fiai számára kijutó «fokozottr követelményeknek, valójában 
azonban, a «fokozott» tennivalók okát ezeken túl, inkább a múlt rengeteg 
mulasztásában, korszerűtlenségében. aránytalanságaiban, súlyos örökségül 
ránkmaradt teljesen hibás szellemben, eltolódott judiciumban és az adott
ságokkal nem számoló öntudatban látjuk. Javíthatatlannak tekintjük mind
addig a magyar életet, amíg a különböző «reforms-ok, egyesülések, munka-
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közösségek, sajtóorganumok, körök, frakciók és mégoly tisztességes igyeke
zetű pártok a mai magyar élet járulékos hibáin és jelenségein kívánnak csak 
változtatni s az egyes visszásságokat akarják csak megszüntetni, a kinövése
ket megnyesni, anélkül, hogy figyelembe vennék, hogy maga a jelenleg élő
és éltető magyar szellem, annyira telve van európaiatlan korszerűtlenségekkelés 
elferdülésekkel, hogy amíg ez teljes gyökerében, egészében változtatásnak nem 
lesz alávetve, lehetetlen belőlemást, mint életképtelen fattyúhajtásokat elvárni. 

A magyar jelen hibái, hogy magától értetődő szólammal éljünk, a magyar 
műlt öröksége. Ha a közös okot és gyökereket keressük, éppen nem könnyű
a feladatunk. Hiszen a hibás szellem és a súlyos mulasztások rendszere épp 
a melletteelmenések, észrenemvevések következményei. Különben is, ha még
annyi fogyatékosságokat látunk is, még éppenséggel kérdéses marad, hogy 
ezek vajjon rendszeres összefüggésre, összetartozásra utalnak-e egyáltalában. 
S ha igen, az ezek mögött levő megmagyarázó «elégséges ob-okat megtalál
hatjuk-e? Társadalmunk nem érzi és nem is tudja tényleges visszainaradott
ságát. Hisz ha tudná és megértené. már előrehaladottabbnézöszögböl tekin
tene rája, épp abból, melynek hiánya hozza a hibáztatottakat. 

Igaz ugyan, hogy politikai ütőkártyául bizonyos hátramaradottságot 
hallunk itt-ott felemlegetni, sőt valami határozott, sokszor majdnem meg
alázó «Minderwertigkeitskomplex»-ünk is van a ekülfölddele szemben, mintha 
ott hatványozott eszű emberek élnének és eleve értékesebb volna minden, 
mégis a külföldi mai szellem és a magyar közötti különbség tényleg helyes 
meglátásával, felfogásával, majd seholsem találkozunk. Ahol pedig úgy lát
szana, hogy a «modern», «nyugatit szemlélet jön, ott többnyire ez a túlzó 
baloldali elvekben, a eszabadabbi és a szabad puszta érzékiségen alapuló 
szerelmi felfogásban, az «ágyék és a gyomor fölé épített ideálob-ban nyilat
kozik csak meg. Természetesen ez a ewie er raspelt und wie er spuckts-nyugati
ság valójában inkább a szellemtelenség, mint a szellem átvételét jelenti. 
Árnyoldalakat s kedvezőtlen járulékokat. A tulajdonképeni szellem elhagyá
sával átvettünk egész sereg berendezkedést, szervezeteket, technikai és gazda
sági újításokat. 

Már pedig ma úgy látszik valahogy, mintha közelebb, a szemünk előtt
látnánk az amerikai, angol, német vagy francia életét, mint valaha. Film, 
rádió, repülőgép, a távolságok csodálatos áthidalási eredménye, egy külsö 
civilizáció messzemenőösszehasonlítást tesz lehetövé. A világ legkülönbözőbb
részein lefolyó események előttünk állanak betűben, hangban, képben; 
emberek, szokások, berendezések közelrőlláthatóvá válnak számunkra. 
A különböző technikai találmányok révén valósággal megnyilt a külföld s 
annak sajátos - Hegeli szóval élve, - objektív szelleme megannyi dologban 
visszatükröződik. A megnyilt külföld fokozott feladatokat jelent számunkra, 
hogy ne maradjunk el a korszerűség elemi kívánalmai mögött. A kötelesség 
pedig elsősorban azokhoz szél, akik a természet rendje szerint hivatva, ki-
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jelölve vannakaz új, a más, a korszerűbb felfogására: a iiatalokhos ; szem
ben - hogy a másik végletet vegyük, - a «tegnapiakka1», kiknek életformája 
és egyedül lehetséges látásperspektívája az Elmúlt, a Túlhaladott, melybe 
szervesen beletartoznak lelkük minden gyökérszálával s melyhez ragaszkodnak, 
mert tudják, hogy nélküle szereplésüknek és létjogosultságuknak leáldozott. 

Már az eddigiek is bizonnyal sokaknál ellentmondást hívtak ki. Ellenünk 
vetik valószínűleg,hogy elintézett tény-e, hogy a külföld szelleme korszerűbb
mint a miénk és hogy egyáltalában az európai szellemiség és a magyaré között 
oly jelentős eltérés van-e. Egyúttal felbukkan a vád, hogya korszerűtlenségi
kifakadásokhoz nem az öregektől elvenni kívánt pozíciók szolgáltatják-e a 
rúgót s egyszerre minden korszerű és rendbenlevő volna, ha az öregek rangja, 
pozíciója, tekintélye helyében ugyanezt a fiatalok élveznék. Nem, ki merjük 
mondani, a mai magyar szellem bizony korszerűtlens a magyar és az általános 
európai szellem között jelentős eltérések vannak; itt nemcsak az apák és 
fiak, vagy öregek és fiatalok vetélkedéséről van szó. Ezt a kérdést és az e 
téren a fiatalokat vagy öregeket illető mindennemű sérelmet, csak másod
lagosan vesszük figyelembe, s egy általános szellem ellen emelünk szót, mely 
nemcsak az öregek, hanem sajnos a fiatal rétegek között is megtalálható. 
A változtatás feladata elsősorban a fiatalokat illeti, de ez a feladat egyúttal 
erkölcsi kötelességet is jelent számukra: a fokozott súlyú történelmi időkben
a magyar ifjúságnak sok mindent meg kell értenie, mellyel szemben a teg
napiak érzéketlenek s könnyelműek lehettek még. 

Mondanivalóink kibcntakoztatásához elsősorban is ismertetni kívánjuk 
az általános mai magyar élet eltolódásait, utána a mai magyar katolikus 
hibákat; végül is meg akarunk felelni a címben foglaltakra s kifejteni igyek
szünk, hogy mik is a hibákkal és hiányokkal szemben, a mai magyar kato
likus ifjúság feladatai. 

I. RÉSZ. 

A korszerűtlen magyar szellem 

hibáit, ha pár jelzővel megjelölni kívánjuk, a következő pontokat említ
hetjük fel: L az uraskodást; 2. a korszerű szociális érzék hiányát; 3. az 
osztályöntudat hiányát az alsó- és középrétegeknél ; 4. a «klikkatyafiság» 
megdöbbentő erkölcsi érzéketlenségét; 5. a «báró-kocsis» nagyképűség és 
szolgalelkűség ideológiát; 6. a felebaráti gyűlöletet, mint társadalmi élet
formát; 7. a levirátusi tendenciát; 8. (És ezzel talán sokaknál felháborodást 
váltunk ki) ; az egész társadalmi felfogásunknak és megítéléseinknek a nővel
szemben való hallatlan lovagiatlanságát ; 9. az önálló szerves alap nélküli 
külföldmásolást. 

Ezeken a hibákon kívánunk először végigtekinteni. 
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I. Uraskodás 

Az uraskodás hibája bonyolult, sajátos magyar komplexumra utal. Az «uras
kodás) annyira vérré vált nálunk, hogy abszurd és felbőszítő voltát jóformán 
meg sem látjuk. 

Egy rövid «alanyi élménye-emen át térek a mondanivalómra. - Ezelőtt

öt és fél évvel August Messer giesseni egyetemi tanárral egy német bölcseleti 
folyóiratban folytatott vitánkban, az említett professzor, - a nálunk oly elő

szeretettel idézgetett katolikus pedagógusnak, - Friedrich Wilhelm Försternek 
a magyarokra vonatkozó következő szavait hozta fel velem szemben: Egy 
nép, melynek fiai manapság még az anakronisztikus úriember (Herrenmensch) 
kifejezést nem érzik korszerűtlennek, megérdemli, hogy teljesen megsemmisül
jön. Bár Fr. W. Förster kifakadását, mint felületest és rosszakaratút vissza
utasítjuk, megjegyezzük, hogya mi «úriember» kifejezésünk minden nyelvre 
lefordítva már mértéktelen anakronizmus, ugyanúgy, mint az úriember 
fogalmat kitermelö uraskodó lelkület is. 

Az angol gentleman szó, a tradicionalizmus hazájában, csak lelki nemes
séget jelent. Gentleman like-ről vagy gentleman-ről ebben az értelemben 
beszélnek csak. Egy angol például elkapatottságnak érezné, ha egy lordról 
és egy polgáremberről szólva, az egyiket csak rangjánál fogva gentleman
nak mondaná s a másikat nem. - A német becsületes emberről, vagy becsü
letes nőről, vagy jóérzésűről. vagy nemesről szól, de teljességgel távol áll 
tőle az úriember vagy úriasszony kifejezés. 

De vegyük csak, amennyire a jelen vázlat megengedi, kissé szemügyre 
az eúriembere szót. Ez körülbelül annyit jelent mint a művelt ember, jómodorú 
ember, kulturált ember, jó gyermekszobájú ember egyesítését. E szerint a 
legtöbb úriembert meg sem illetné ez a kifejezés. Egy paraszti sorból magas
rangú bíróvá lett ember, vagy egy egyetemi tanár, akinek az apja kocsis 
volt, (mint Masaryknak), nem volna úriember. (Pedig hát a megtett pálya 
útját éppen nagyobbá, jelentősebbé. tiszteletreméltóbbá teszi az alacsonyból 
való felemelkedés.) Vagy nem volna úriember, szigorú értelemben véve egy 
egróf», ha képességbeli hiányok folytán nincs semmiféle iskclizottsága ? (Erre 
van jó néhány példánk). Vagy nem illetné meg az úriember kifejezés a nagy
pozíciójukat, ha modortalanul pöffeszkedőek? Mi értelme van hát az úri
ember kifejezésnek? Vagy épp mit jelentsen az úrileány kifejezés? Tisztességes, 
jómodorú, jó családból való? Amint ezt a fogalmat boncoini akarja az ember, 
sajátságos ellentmondások sülnek ki, az egész kifejezés tartaimát veszti, s 
mégis annyi büszke, nagyzoló hivatkozás történik rá s hány ember legfőbb
becsvágyát jelenti ez a sajátságos időszerűtlenség, mely annyiféle társadalmi 
ferdeségnek kiindulási góca. 

Az «úr» mozgásában, testtartásában, mosolyában, megítéléseiben. 
felfogásaiban, lá tásában,leereszkedésében, lelkesedésében sajátságosan 
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kűlönbséget tesz az (ron> és a «nem-úrs között. Lehetőség szerint a másikkal 
szemben úr akar lenni s az úriság öntudatosságát azzal tudja demonstrálni 
saját maga számára, az úri volta megnyugtató érzelm ét akkor éli leginten
zivebben át: ha a nem-úrral szemben úr voltát érezteti. Ebben, valljuk be, 
a mi magyar uraink verhetetlen mesterek. Pl. figyeljük csak a helyzetet 
egy villamos hátsó kocsijában, ahol egy «úriember» és mondjuk egy ágról
szakadt rongyos proletárember kerülnek egymás mellé. Mindegyik egyformán 
megváltotta a maga jegyét. A szegénynek persze nagyobb anyagi megter
helést, erőfeszítést jelentett a jegyváltás. Az úr, ha kölcsönösen meg sem 
szólalnak, csodás művészcttel tudja éreztetni, hogy ő több, ő jelentősebb,

ő - úr! (HasonIítsuk csak ezt a magatartást össze a Rejöd Tiborc gstaadi 
lelkész által elmondott következő esettel, melynek a nevezett tanuja volt : 
Albert belga királynak egy fribourgi villamoson, ahol a perronon egy álló
hely bőrfülébe kapaszkodott, kiszólt a kocsi belsejéből a kalauz: «Sie Herr 
König, tun Sie bitte das Lieht aufzudrehen», majd pedig, «Danke sehr, Herr 
König».) 

Az urak a maguk úr voltát elsősorban is a másik nem úr voltával tudják 
éreztetni. Mondhatjuk paradoxul, hogy úriságukra azok a legbüszkébbek, 
akiknél ez hiányzik, akik eleve szolgalelkek. S természetesen abból, hogy ezek 
az «urakt maguknak több tiszteletet, tekintélyt vindikálnak, következik,
mivel többel nem rendelkezhetünk anélkül, hogy azt valahonnét el ne ven
nénk -, hogy a másiknak kevesebbet hagynak meg. 

(Nemrégiben egy középiskolai tanár barátomat látogattarn meg. Az órája végén 
egy harmadik gimnazista tanítványa hozzáment. hogy <.I elviszi a dolgozatfüzeteket 
a tanár lakására. A tanár odasúgta neki: «Teveled csak nem küldörn, egy úrigyerek
kel, majd elviszi X». Vagyis egy külön szelidaritás az úriember tanár és az úriember 
tanítvány között. Eredeti.) 

Hogy ez az «úriembers-enemúriembers-ség miképpen nyilvánul meg a 
gyári munkások és az igazgatók, s a vidéki birtokosok és gazdasági cselédek 
között, arról jobb nem is beszélni. (Azt is csak mellékesen jegyzem meg, 
hogy öntudatos «úriembers-eink, amint egymásközött vannak, sokszor tisz
tán a férfitársaság jogán, a legtrágárabb tréfákat, szemérmetlen kifejezéseket 
veszik ajkukra, melyek semmiben sem különböznek a külvárosi proletár
negyedek bérfizetés utáni éjszakáin az utcákon hallható «terminus techni
kuss-októl, 

Nálunk urak vannak és még nagyobb urak; a mégnagyobb urak min
den esetben kimutatják mégnagyobb voltukat. Ha kétséges, hogy két úr 
közül melyik a nagyobb, mindkettő megítélése a maga számára kedvező;
mindegyik az úr voltát mutatja ki ott, ahol ő az erősebb: a «maga szemét
dombján». 

Az úriemberség bódultsága, pöffeszkedettsége a tulajdonképeni alap, 
melyen egy korszerűtlen ideológia egész rendszere épül fel. Aki fertőzve van 
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az eféle önérzetességtől. az már aligha felelhet meg a korszerű szociális érzék 
követelményeinek. - Pedig hát a mai külföldi ifjúság legjellegzetesebb 
vonása épp a szocális érzék és a szociális közéledniakarás. Ha ez nincs meg 
ifjúságunkban, hogyan értsük meg amazokat, s hogyan közeledhessünk az 
európai keresztény fiatalság közös ideáljaihoz? Pedig döntő fontosságú a 
közelítés I 

II. A szociális érzék hiánya 

Az uraskodás szorosan összefügg a szociális érzék hiányával. A kűlönböző
társadalmi rétegekkel szemben az együttérző, megértő kapcsolat, a más 
szintü osztályokat összefűző rokonindulatok egész megdöbbentő hiányairól 
szólhatunk. Az alárendeltekkel és az alacsonyabb osztálybeliekkel szemben, 
döbbenetes megnemértéssel, jobban mondva hidegséggel, kőszívűséggel talál
kozunk. Ez a hidegség és antiszociális modor, nem egy-egy magasabb osztályba 
tartozóknak valami belenevelt, érzelmi megszólalása, hanem inkább az uras
kodás hajlamához eleve megkívánt lelketlenség. Sőt, valahogy csodálatos 
megnyilatkozni-vágyással sok esetben, minél kisebb a legalacsonyabbaktól 
való társadalmi eltérés, annál szemetszúróbban az antiszociális hatalom
megmutatásban keres utat magának. 

A nagybirtokos soha nem tud olyan szívtelenül bánni a szegény zsel
lérekkel, mint a tiszttartó, s a tiszttartó keménysége nemigen képes meg
közelíteni a falu fiaiból lett nagyságok, eparancsolók» antiszociális hatalom
megmutatását. 

Nem felejtem el - s bizonyára olvasóinknak is lesznek hasonló tapasz
talataik -, hogy ugyanaz a rendőr, aki Pestnek egy forgalmas útvonalán 
olyan rendkívül udvariasan, értelmesen, mondhatni kulturáltan adott nekem 
felvilágosítást, milyen vérlázító módon beszélt egy utca iránt érdeklődő, ron
gyos, kiéhezett arcu, falusi - talán - kubikosemberrel. Szabo Zoltán leírja 
(Új Kor 2. évf. I8. szám), hogy egy nagybirtokon a pusztai vezetők ember
telensége odáig megy, hogya helység egyetlen kútjának vizét csendőrökkel
őriztetik a - nagy, nehéz nyári munkában szomjúságtól gyötört - cselé
dek elől, az állatállomány számára. A szegény zsellérasszonyoknak öt-hat kilo
méternyi távolságból kell hozni egy-egy vödör vizet! Persze, ha az állat 
megbetegszik, vagy megdöglik, azt a gazdaság, mint anyagi kárt érzi, ha egy 
béres beteg lesz s kiáll a sorból, vagy épp elpusztul - jön helyébe más. 

Hogyan beszélnek nálunk a középosztálybeliek a cselédekkel s mint 
bánnak velük? Hogy bánnak az iparosok és kiskereskedők inasaikkal? Viszont 
a középosztálybeliek -, ha nem is olyan mértékben, mint ők teszik az alattuk
levőkkel, - bizonyos fokú lekezelést és antiszocialitást megkaphatnak az 
arisztokraták részéről. Főkép az arisztokraták komolytalanabb és értéktele
nebb elemei részéről. Ám épp arisztokratáink egy kis hányadánál a szociális 
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hajlamok fokozottabb mértékben találhatók meg, mint a közép- és alsó
osztálybelieknél. Az uraskodás magyar betegsége persze náluk is megvan. 
de szociális érzékük igen sok esetben mégis kifinomodottabb. Az antiszociáli
tások annyira hússá és vérré váltak társadalmunkban, hogy náluk sokan 
jóformán észre sem veszik, meg sem értik eljárásuk felháborító abszurd voltát," 

Az antiszociális gondolkodás, és magatartás legkülönbözőbb rétegeink 
velej éig hatolt. Sokan valahogy magátólértetődőnek. rendbenlévőnek, erköl
csileg aggálytalannak látják, hogy megalázó. goromba, semmibevevő, hatal
mukat éreztető módon érintkezzenek az alájuk rendeltekkel és alacsonyab
ban lévőkkel.

Megvallom, ha szubjektív mozzanatot szabad bevinni tanulmányomba. 
a német és a magyar szociális érzék összehasonlítása, nem egyszer komolyan 
elém vetette a kérdést, vajjon egy nép, ahol ennyi antiszociálitás található, 
- ha igazságosak akarunk lenni, nem érdemli-e meg, hogy a németek elsöpör
jék, magukbaolvasszák? E súlyos, fájó gondolatra, hamarosan megtaláltam 
a feleletet abban, hogy voltaképpen a magyar, lelke mélyén, egyedülállóan jó. 
Az antiszociális érzék nem alaphajlam, inkább elmaradottság, s az uraskodás 
életszomjas, de végeredményben nem rossz motívumokból eredő «fenegyerekes
kedésa. 

A szociális érzék hiánya az egész ország rendjét, békéjét, boldogságát 
zavarja meg. Belőle az uraskodókra vajmi kevés és kétes jó és öröm származik, 
ellenben kétségtelen rossz az egész nemzetre. 

III. Az osztályöntudat hiánya 

Az euraskodássale, «úriemberséggele és szociális érzék hiányával közeli rokonságban 
van az osztályöntudat hiánya. Mivel a nagyobb úr érezteti nagyobb úr voltát, a vagyon 
pedig feltétlenül az «úris-ság lovagjává ütő tényező, - s mert senki sem akarja, hogy 
mások lenézzék, letekintsenek rá: a külőnböző osztályok tagjai egyszerűen valami 
felnagyított hamis ideológiával vágyálmaikhoz hazudják át úgy maguk, mint mások 
számára az osztályhoz tartozásukat és gazdasági helyzetüket. Ú gy tesznek, mozognak, 
hogy az elképzelésüket, vágyálmaikat igazolják. A maguk osztályának jogai, valamint 
sérelmei nem teszik öntudatos közösséggé őket; az alacsonyabb és sérelmekkel ren
delkező osztályhoz tartozást szégyenlik és kendőzik a felsőbbek, a lesajnálók előtt.
Bizonyos lelki sehová - nem - tartozás áll elő náluk. 

Ez az osztályöntudatnélküliség elsősorban az alacsony osztályokban található 
meg, de felmegy egészen a legmagasabb osztályokig s épp ezeknél a rétegeknél. kikre 
már felülről senki sem «tekint le~, megáll. 

Egy haUatlanul hazug uraskodás, többnek lenni akarás játéka keseríti amagyar 

l Az alábbiakat szószerint és megjegyzés nélkül közöljük. «Egy budapesti állami 
gimnáziumba akarta beiratni a fiát egy jóravaló zöldségárus asszony. Azzal utasították 
el: hogyan képzel ilyet, hiszen ide miniszterek fiai is járnak. - Rendben van. Nem 
kell mindenkinek gimnáziumba járatni a fiát, ezzel a szellemi proletárság számát 
szaporítani. Azonban ezt más indokolással is közölhetik a szülővel.» (Magyar Kultúra 
1936 nov. 20. szám, 287. oldal.) 
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életet. Hihetetlen lelki és önérzetrombolást okoz, hogy érdemes, munkájukat végző
emberek szégyelnek azok lenni, amik! S mindez azért történik, hogy ne éreztessék 
a nagyobb voltukat velük szemben a nagyobbak. Hogy az egy cseppnyivel előkelőb
bek valahogy ne nézzék le őket. A kiprovokált hamis büszkeség kétségtelenül nem
csak a megtagadott osztályok érdekeit sérti, hanem az egész társadalomét. 

IV. "Klikkatyafiság" 
Az erkölcsi érzéketlenség megdöbbentőjelenségeit látjuk a sklikkatyafiságs-nál. Az egy
egy társaságba beletartozók uraskodása, hatalmaskodása, elnézése, egymást előnyben
részesítése ez. A közös társaságbeliek egymás érdekében történő kényuraskodása. 
A régi idők «renomierkodó», párbajozó, üvegtördelő, hihetetlen kalandokat végrehajtó 
arisztokratáinak és megvei dzsentrijeinek bizonyos hősi lelkülete jár vissza a félközép
osztálytól magas osztályaink társaságáig. ahol a régi magyar urak gavalléros vendég
szeretetével és uriaskodásával, aranyosan könnyelmű szabályokon-túltevéssel pártol
ják, tólják. elhelyezik egymást azok, akik itt egymáshoz közeljutnak. 

Bizonyos érdekes demokratizmust is megfigyelhetünk. Az előkelő «úri» társa
ságok arisztokraták és dzsentrík közé befogadnak nyilván egész alacsony szárma
zásúakat is, ha «sportsmans-ek. - Az úriaskodással kifejezetten szembenálló, egy 
másik végletbe menő közvetlenséget találunk a klikk-rendszerre beállított társa
ságokban. A férfiak, ha egy társaságban megjelennek és idevalóknak látszanak, még 
jóformán mielőtt egymás neveit megjegyezhették volna, egész egyedülálló közvetlen
séggel már tegezödnek. kis és nagy dolgokról felette bizalmas véleményeiket elmond
ják és az asszonyaik az elváláskor össze is csókolódznak. A klikk azután a politika, 
az egyesületek, a hivatalok, a gazdasági élet megannyi vonalán, az egymás kezére
járás, egymást segítés örömeit hozza meg. Sokak oktalan és igazságtalan háttérbe
szorítása, versenyenkívül-helyezése jár a klikkszellemmel. Ez pedig él és virul a közép
és felsőosztályokban. terjesztve a rothasztó atmoszférát, mely minden járulékos 
javítással dacolva, az uralkodó antiszociális és korszerűtlen szellemet élteti és erősíti.

(V. Kocsis báró ideologia 

VI. Felebaráti gyúlölet, mint társadalmi életforma 
Ezeket technikai okokból, csak a második részben a «teendöks-nél fogjuk taglalni.) 

VII. Levirátusi irányzat 

A magyar fogyatékosságok között egyik legszomorúbb az, melyet «levírátusi 
irányzats-nak nevezhetünk. A levirátus szó a primitív népek etnográfiájának 
szakkifejezése. Vannak Ausztráliában és Afrikában primitív népek, melyek 
a teljes megsemmisülés és más népbe' való beolvadás bekövetkezése előtt

sajátos elrendezést mutatnak. Az öregek, kiknek munkaképességük, erejük, 
férfiasságuk, értelmük gyengülőben van, egyedül rendelkeznek hatalommal, 
joggal, gazdagsággal, tekintéllyel, otthonnal és becsülettel. Számukra meg
engedett a többnejüség s ők bírják a legszebb és legéleterösebb asszonyokat, 
nekik van csak szavuk a tanácsban s parancsolnak minden vonatkozásban 
a fiatal életerőseknek, kik a legjobb, legnemesebb erejük, képességük, szelle-
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miségük és munkabírásuk birtokában vannak. Ezeknek nincs sem becsületük, 
sem otthonuk, sem anyagi javaik, sem hatalmuk, sem szavuk; még csak élet
társat sem választhatnak, (csak bizonyos megszorításokkal többen együtt, 
idős asszonyokat). 

Az a primitív nép, hol a levirátus irányzat fellelhető, a pusztulás útján 
van s mint az etnográfusok megállapították, a levirátushoz hasonló jelen
ségek minden nép aláhanyatlásának kisérő szimptómái. 

Nálunk, mint a későbbiekben, a «teendőks-nél röviden beszámolunk 
róla, a levirátus bizonyos döbbenetes élességű jelenségei találhatók fel. 

VIII. A nő megítélésének ferdesége 

Egy-egy nép fény- és árnyoldalairól kialakulnak az idők folyamán bizonyos 
nemzetközi jelzők, melyek közül a dícsérőket, a «fényoldals-ra vonatkozókat, 
maguk az illető népek különleges büszkeséggel ismerik el és idézgetik. A ma
gyarokról, nálunk magyaroknál, internacionálisnak tekintett dícsérő jelzők

között, ott szerepel a «lovagiassága.! A lovagiasságnak meg vannak valójá
ban a magyar nép lelkében a maga kétségtelen jelei. Mind az előbb elmondott 
hibák dacára udvarias, szolgálatkész, s különösképen hajlandó ilyen lenni 
a szép nem-mel szemben. Sőt túlzott udvariassága, szolgálatkészsége, figyel
messége könnyen olyan méreteket is ölthet, mely más oldalról, szükségképen 
az antiszocialitással találkozik. Mindez nem zárja ki, hogy talán egyetlen 
európai országban sincsenek annyira elnyomva a nők, mint nálunk. 

Ami az udvariasságokat, forma szerinti kitüntetéseket és szólamokban 
való megbecsülést illeti, a «társaság» hölgyei, sőt általában a magyar nők nin
csenek hátrányban. Annál inkább a lényeget tekintve. A «kezét csókolom» 
köszönés, a kínosan vigyázott férfi jobboldalán menés és a társaságokban való 
udvariaskodás tekintetében valójában igen sok formai lovagiasságot élvez
nek. Azonban olyan lényegi institucionális hibák vannak mai egész társadal
munk nő-megítélésébenés a nővel szemben elfoglalt magatartásában, melyek 
éles ellentétben állnak a «lovagiasság» fogalmával. A házasságban és a házas 
nő körül sincs nálunk minden rendben, ám a korszerűtlenségnek egyenesen 
kiáltó netovábbjai azok a sérelmek, melyek a férjhez nem ment nő, a dol
gozó nő, (akár férjnél van, akár nem) s a különvált nő körül fellelhetők.

Hibák és elmaradottságok már a fiatal lányok nevelésénél, életbeosztásá
nál és az őket illető szemléletben is találhatók. Nálunk nem veszik figyelembe, 
hogy az utolsó huszonöt évben mélyreható társadalmi változások állottak elő
szerte a világon. Annakelőtte a leányok tizennyolc-húszéves korban való 
férjhezmenésével Iehetett számolni. Néhány középiskolát végeztettek velük, 
esetleg kűlön még nyelvekre taníttatták őket s ártatlan bálozgatás és ház
tartási ismeretek megtanulása után, a férj oldalán mint családanyák egy 

l Hogy a külföld többsége lovagiasnak vélne bennünket, kétlem. 
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életre szóló nyugodt boldogságra számíthattak. Ma a férjhezmenési idő vagy 
tíz-tizenkét évvel eltolódott, s a lányok jelentékenyen nagyobb része nem 
számíthat mint biztes életűtra. a férjhezmenésre. A lányok pályákra s 
alaposabb iskolázottságra kényszerülnek. Társadalmunk a kényszer súlyát 
megítéléseiben konokul nem akarja észrevenni. Igy az élet megannyi súlyos 
problémája jelentkezik a felnövő fiatal leány számára. 

Az új követelményeknek megfelelően, külföldön új szokások honosodtak 
meg. Elsősorban is a Iőiskolákra és életpályákra kerülő fiatal nők és férfiak 
között szakszerűbb és kollegiálisabb kapcsolat s - a tisztesség keretein 
belüli - barátság alakult ki, szemben a régi bálozási társadalmi formákkal. 
Egyébként már a serdülő lányok is kevésbé vannak agyonvigyázva, mint 
nálunk. Igy már a serdülő ifjú is lelkileg közelebb kerülhet a nőhöz.

A nőnek a férfi és a férfinek a nő nemcsak szerelmi vonatkozásban, 
hanem az élet ezernyi apró és nagy dolgában kiegészítője. Az ifjúra kétség
telenül tisztító, nemesítő, jellemesítő hatással van a leányismerős. ugyanúgy, 
mint a nőből gondosságot, jóságot, lelki tisztultságot hív elő az ifjúval való 
együttlét. (Míg a nemek szerinti kihangsúlyozó szétosztás, igenis a figyelmet 
a nagy ritka együttlétnél-· különösen, ha ez az együttlét nagy bölcsen, főkép
táncalkalmakkor történik, - az érzéki vonatkozásokra tereli.) A nem agyon
vigyázott társadalmi rendben felnövő ifjú, - ellentétben a távoltartottakt61,
mindig többet, magasztosabbat fog a nőben tekinteni, mint pusztán az állati 
értelemben vett nemet. A nemek távoltartásának értelme volt addig, míg 
a társadalom általános beosztása mellett fiatalon való házasságra számítani 
lehetett. Ma, amikor évtizedeket töltenek együtt az életben, mint szaktársak 
a férfiak és a nők, egész mások a kívánalmak, s ezen kívánalmaknak kialakult 
már a nyugati államokban a maguk érintkezési kulturája. A leányoknak 
korán hozzá kell szokni az önállósághoz is felelősséghez.

Nálunk, mint valami rettentő veszedelmességeket zárják el egymástól, 
illetőleg felügyelik együttlétükkor a fiúk-at és a leány-okat. Ennek következ
ményeként valami nagy misztikummá lesz a fiú a leány, és a leánya fiú előtt.
Nagy misztikummá és meg nem értett, zavarbahozó távolságokká. Ennek 
következménye, hogy nálunk (akárcsak az egykori szép bálidökben), az ifjú 
és a nő minden érintkezése telve van hazugsággal, őszinteség hiányá
val. Amint megismerkednek, hazudnak, hazudnak és hazudnak egymásnak, 
más a témájuk, mint amiről beszélni akarnak. A nagynehezen magukra ha
gyott fiatalok, először zavarba jönnek, aztán mintegy [elszabaduloa érzik 
magukat s a nagy fékezésnek csak kedvezőtlen kihatásai jöhetnek felszínre. 
A nagy távoltartás következménye, hogy nálunk az ifjú - igenis éles ellen
tétben például a francia, német, vagy angol ifjúsággal! - legtöbbször nem 
képes a nőben mást látni, mint ösztöneinek tárgyát. A legdurvább vágyak
kal közelít a nőhöz, ki lelkéhez közel jutni nem tud s kiben a mélyebben érző
alanyt nem is keresi (csak legfeljebb az érzelmeket kelti fel, hogy kihasználja 
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azokat). S a lány, aki előtt a fiú valami titokzatos lény volt, nem tudja meg
találni vele szemben a megértés józan pszichológiai talaját. 

Mindezek folytán nálunk a nő a férfival való mindennemű kapcsolatba
kerülésnél csakis a rövidebbet húzhatja. A magyar nő előtt elképesztően súlyos 
örvények tátonganak a férfival való érintkezésnél. A férfiaink közül a más
különben mégoly becsületesek és egyeneslelkűek is a nőkkel, s még hozzá 
tisztességes családok derék leányaival szemben, a tisztult érzelmeket nem 
ismerve, szánakozás, megértés és irgalom nélkül, csak ösztöneik prédáit nézik. 
A mi úrifiú-ink minden lelkiismeretfurdalás nélkül készek az úrilány-ok el
csábítására, - «gáláns»-sportnak tekintik ezt - s valami hallatlan sajátos 
öntelt előítélet mégis gátolja őket abban, hogy «egy olyan nős-vel lépjenek 
házasságra, akit ők, - vagy hozzájuk hasonlóak - elcsábítottak. Azt, 
hogy az a nő, irántuk való szeretetből s az általuk való erőszakoskodások
folytán adta oda becsületét és hogy itt súlyos kötelességeik volnának: bizo
nyos úri nonchalance-szal nem veszik figyelembe. - Még csak hűség sem 
várható el a szabad férfi részéről.

Itt említjük meg, hogy Németországban nagyon erőre kaptak, a gazda
sági okok miatt, házasságra lépni nem tudók között, a barátság-oknak és pajtás
házasság-oknak nevezett, - kétségtelenül eléggé nem kárhoztatható, - vad
házassági viszonylatok. De még mindig kevésbbé bűnösek és csúnyák ezek, 
mint a nálunk széltében-hosszában látható viszonyok, melyek mindig egy nő
tönkretételével, vagy további megalázásával járnak, s melyek a férfire, elég 
sajnálatosan, semmiféle társadalmi hátrányt nem jelentenek. A német pajtás
házasságokban - bármennyire is elítélendők ! - a férfiak és nők is, mélyebb 
lelki kapcsolatokkal, megértő, szerető érzelmekkel mennek be. Egy jóérzésű
német férfi, mintegy önönmaga prostituálásának érzi, ha egy nővel kapcso
latba lép anélkül, hogy a testi vágyakon kívül, mélyebb érzelmek vonzanák. 
S a külföldi pajtásházasságoknak, legalább is háromnegyed részéből tényleges 
és teljesérvényű házasság lesz. Nálunk a helyzet lényegesen más. Akik azt 
állítják, hogya mai nyugati erkölcsök rosszabbak mint nálunk - tévednek, 
csak őszintébben és egyenesebben megy minden s a férfi hibája jóvátételét 
erkölcsi kötelességnek érzi. S a társadalom ott nem olyan szigorú a nőnek,
mint a férfi áldozatának egyoldalú elítélésében. 

A mi társadalmi rendünk a huszadiktól a harmincötig menö korban 
fokozott nehézségeket gördít a nő elé. Az állásban lévő nőnek csak köteles
ségei vannak, mely kötelességek megkövetelésénél, sőt kihasználásával 
bizony éppen nem jár el szépen a társadalmunk. A nő számára az előrehaladás
jelentékenyen meg van nehezítve. Kötelezettségeikkel járá jogaikat nem 
akarják elismerni. A férfivel való hasonló társadalmi megítéléstőlhihetetlenül 
messze állnak. Mintegy a foglalkozásokba betolakodottaknak tekintik öket, 
s <dnferioritásukab> éreztetik velük s érzéketlenek a társadalmi adottságok 
muszájával szemben, amely őket a különböző foglalkozásokba küldötte. 
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A dolgozó nő sokszor hivatali férfi-kollégáinak valóban állati vágyaival talál
kozik szembe, s mivel nálunk, ellentétben a küljöldtól semmiféle társadalmi 
elítélést nem szenved a hivatali helyzetével visszaélő férfi, ellenben a nő
minden botlása súlyos megítéléssel és kárhoztatással jár, felette kiszolgál
tatott és lovagiatlan a helyzete. 

Hogy a külön élő nőkkel milyen lovagiatlan szellemben és milyen förtelmesen 
bánik a társadalom, azt a túlbőven közölt törvényszéki kártérítési stb. perekből is 
egyre-másra láthatjuk. A bővebb taglaláshoz, sajnos, nincs helyünk. 

Az a körülmény, hogy a nő helyzete nálunk ilyen, talán még nem is 
annyira szomorú, mint az, hogy a jelenlegi helyzetet helyénvalónak, magától
értetődőnekérezzük s a nőkkel való üres udvariaskodásra gondolva, «lovagias
ság»-unkra vagyunk büszkék. 

IX. Szerves alap hiánya 

Ami új, az idők változott követelményeinek megfelelni kívánó berendezkedé
seink nagyrészt külföldi minta után való másolások s a közvetlen tegnapi be
rendezéseink javarésze, szintén csak másolások voltak. Megszokjuk, hogy 
mindent készen külföldtől átvegyünk s a szellemi önállótlanság magától
értetődősége alakul ki, mely egyáltalában nem akarja életrendjébe illesz
teni a szükségletekhez mért új megfogamzását és kitermelését, hanem 
amely mások mértékére készített alkotásokat alkalmaz csupán. Már eleve 
az attitüd, melyet elfoglalunk, a tehetséges epigon attitüdje. A vezető

szellemi áramlatokról és iskolákról külföldiek nyomán könyveket írunk, inter
pretálunk, magyarázunk, de valahogy, sohasem ténylegesen az elsősorban

állva akarunk alkotni. Szervezeteket tömörüléseket mind külföldi példák 
kopírozásával vesszük át, sőt néha kiáltó és bosszantó survivalokkal. (Lásd 
például a bajtársi egyesületeink couleur szokásait, melyek az 1817-es német 
Burschenschaftsbewegungból veszik eredetüket.) 

A szellemi önállótlanságunkhoz tartozik a folyton járt úton való próbál
kozás. Hiányzik az újszerűt-merés, az esetleges kinevettetés, a mások által 
kevésbe vett, «butaság»-nak látott vállalásának merészsége, a legmesszibb per
spektivájú szellemi cékitűzés sajátot, járatlant, eredetit próbáló lendülete. 

Még a technikai találmányaink érvényesítése is csak a külföld elismerésén 
át a legvalószínűbb és legbiztosabb. Az eredeti magyar jóformán minden oldalon 
csak mint külföldi importcikk, mint quasi másolás juthat pátriánkban elisme
réshez. A Hantos Elemér-féle tervezetet épúgy valahogy külföldi aprobáció után 
vettük figyelembe, mint például, hogy egy kevéssé jelentékeny használati 
cikkről szóljunk, a leginkább elterjedt «valódi magyar bajuszkenőcse-öt párisi 
felírással és adjusztálással árúsítjuk már évtizedek óta. 

A magyar tudósnak (elsősorban is a szellemi tudományokra áll ez), 
bizonyos, sokszor magának sem bevallott Minderwertigkeitskomplexuma van 
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az önálló alkotásokkal szemben. Már eleve úgy vannak ideáljai, elhatározásai, 
tervei beállítva,hogy a külföldiek tanulmányozása nyomán valami analógot alkos
son. - A törvénykezési politikai, gazdasági, vallási elrendezésekben, minde
nűtt az epigon magatartását vesszük fel. Sehol kellő biztonság, alkotó újatmerés. 

A mi berendezéseink úgy aránylanak a hasonló külföldiekhez, mint 
a kópia az eredetihez. A kűlső, nagyjában való összehasonlításnál sokszor 
voltaképen nem is találunk lényegi eltérést, nem látható meg a különbség. 
Az átmásolók néhány hónapot külföldön tartózkodnak s a kopírozást egész 
aprólékosan ejtik meg. De az eredeti, közvetlen szűlő és éltető szellem hiány
zik. Nézzünk csak meg például egy magyar és egy német békebírósági tár
gyalást, vagy akár egy társadalmi szervezeti kartotékot, és rögtön meglátjuk 
a másolás és az eredeti szükségletekben terhesült s vajúdások közben megszűlt
elrendezések közötti különbséget. 

A magyar szellemi önállótlansággal függ össze, hogy nálunk mélyreható 
probléma-átélés és alkotni, kiformálni merés: egész sereg vonatkozásban 
hiányzik. Tudósaink nem egyszer, nem annyira az igazságot, mint inkább 
a formai kellékeket keresik - a katedrához. 

Merjük a hátunkat tartva őszintén kimondani: átvett szervezeteink, 
berendezéseink egész sorából hiányzik a kíterrnelő lélek s a mélyebb alkotó 
beállítottság, a dolgok egész tulajdonképeni indoka és benső jogosultsága. 
Az átvételek általános megszokott formává lévén, lassanként berendezkedé
seinkben előnyben részesítjük a lélektelenséget s az önállótlanság kényelmes, 
szerenesés megszokássá válik. Ahol pedig már semmiképen nem tudjuk a kűl
földet utánozni, a mi legsajátságosabb magyar elrendezéseinkben, ott is hajla
mosak vagyunk magunkat úgy tekinteni és képzelni, ahogy a közömbösen 
tájékozott külföld lát és hisz bennünket. Ezt hívjuk előkelő önszemléletnek. 
S valahogy, ha már közvetlenül semmikép nem megy az utánzás, mintegy 
a legközelebb álló utánzandó külföldi analógiáját vesszük. 

Mindezt az önállótlanságot europeizmusnak, távolabbi látókömek tekin
tik sokan, pedig sajátos és ordító magyar hiba. 

A magyar katolicizmus multbeli hibáiról 
Az általános magyar hibák után a speciális katolikus eltolódások szemügyre
vételére térünk át. Itt háromfajta hiányt látunk: a) Az akatolikus szellemi 
áramlatok kritikanélküli átvételét. b) A katolikus kultúröntudat hiányait. 
c) A protestáns-katolikus guerilla harcokat. 

aj Akatolikus szellemi áramlatok kritikanélküli átvétele 

A mult egyik legnagyobb magyar katolikus hibáját abban látjuk, hogy kellő
szellemi önállóság és tisztánlátás hiányában, mint rendjénlevöt vettük és 
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tűrtük, hogy a magyar arculat és ezzel együtt a katolikus többség szellemi
sége a nem-katolikus, sőt sokban akatolikus német szellemiségnek szolgai 
befolyása alatt álljon. Tudjuk és méltányoljuk a német szellem és kultúra 
roppant értékét és jelentőséget s a magyar kultúrára gyakorolt kedvező
hatásait, s távol áll tőlünk, hogy mindezeket kísebbítsük, de a német kul
turális hatások fényoldalai még nem zárják ki, hogy tárgyalhassuk katolikus 
vonatkozású árnyoldalait is. A szellemi vonatkozások jóformán minden tekin
tetében Németországhoz igazodó, mondhatni a német kultúrszféra hűbéresévé
lett Magyarország, a veszély komolyságának legcsekélyebb sejtelme nélkül, 
átvett olyan német szellemtörténeti és kulturális vonatkozásokat, melyek 
szorosan és elválaszthatatlanul Németország protestáns hegemonikus szelle
méből erednek: s minden további beható bírálat nélkül, irányadóknak vett 
áramlatokat-, sőt talán értékük kezességi pecsétjét látta a német származásuk
ban -, mely áramlatok egyenesen Németország protestántizmusából és szelle
mének akatolicizmusából sarjadtak s melyeknek a katolikus Magyarországra 
való átplántálása szükségkép a legteljesebb immanens visszásságot jelentette.! 

Elsősorban a számításba jövő akatolikus szellemi áramlatok gyökereire 
kívánunk közelebbről rámutatni. Valójában azonban egy más ideológia, egy 
eltérő szellemi bázis kifejtése, eleve a legnehezebb feladatok közé tartozik, 
mint ahogy egyfajta vegyi atomokból nem lehet más fajtát összeállítani. 
A kereszténység történelmében a katolicizmussal szembenálló legjelentősebb

más és akatolikus szellemi irányzatokat a protestántizmus hozta. A protes
tántizmus a földi élet «nagykorúsítását» hozta az «evilág» öncélúságát, az 
«újkoriságs-ot, az újabb idők folyamán gúnyos mellékízűvé lett katolikus 
«középkoris-sággal szemben, mely evilági céljainkat, feladatainkat örök, nem
evilági megszabások szerint fogja fel. A protestántizmus az evilág és a nem
evilág a eföld» és az «ég» törvényeinek dualizmusát adta. Ezen dualizmus 
talajából sarjadt a humanitárizrnus, az önnön lelkiismeret legfőbb bíróul 
állítása, az «egyetemes papsága-gondolat, a hitnek, bibliának és fgy bizonyos 
fokig a legmagasabb kérdéseknek egyéni, tetszésszerinti magyarázása s ennek 
dacára (Luthernél) a szabadakarat és mérlegelés tagadása. A protestántizmus 
humuszából fakadtak a liberalizmus, a liberalista nemzetgazdasági elvek s 
a kapitalizmus szellemisége, épúgy mint a pozitivizmus, fejlődéselmélet, sőt

nagyrészben a pragmatizmus is. Természetesen a protestáns szellemi alap 
nem termelhetett ki más áramlatokat, mint amelyek a magul szolgáló eredetet 
igazolták. Német protestáns tudósok felette tekintélyes sora: Max Weber, 
Werner Sombart. von Wiese bizonyították komoly adatokkal, hogya gazda

l Itt fokozott hangsúllyal kívánjuk kiemelni, hogya protestáns szellemiségtől
való befolyás ellen szólva, nem a protestántizmus értéke ellen kívánunk ítéletet 
mondani. Még távolabb áll tőlünk, hogy a protestántizmust bármilyen halkan és 
közvetve is támadjuk. Pusztán csak egy más és a katolicizmussal szembenálló irány 
akaratlan hatása alá kerülése visszásságáról szólunk, mely visszásság kétségtele
nül nem a protestántizmus bűne vagy hibája. 
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sági liberalizmus s a kapitalista világrend kiteljesedése mennyire szorosan 
a protestáns szellemiségen alapszanak; a felvilágosodás és fejlődéselméleti
gondolkodás protestáns jellege épannyira nem vitatott (Rddl, Uexküll, Jel
!inek), ahogy bizonyított az angolszász protestántizmus és a pragmatizmus 
közeli kapcsolata s mint ahogy ismeretes, hogy a marxizmus a Hdckel-i, 
Nietzsche-i tanok és a protestántizmus között mennyiféle közeledés és össze
hangolni próbálás vált lehetségessé. 

Az «égi» és «földi» imperativák különválasztása az «újkoriság» magától 
értetődő dogmájává lett. Ez a magától értetődő dogma, melynél az ideológiai 
beléneveltség már a puszta fogalomban bent látja a feltétlen helyességet 
és evidenciát, kihat a különböző áramlatok közvetett és közvetlen útjain 
a katolicizmusra is. A mi katolikus gondolkozásunkban is mindinkább helyt 
talált magának az égi és a földi imperativák akatolikus dualizmusa, az «újkori
ság», mely megadhatni vélte Istennek, amit az Isten akar és az ördögnek, 
amit az ördög akar. Ez a «modem», ez a «liberálisi szellem tette lehetövé azt 
a katolikus életformát, mely szívből örül a templomban a katolicizmus magas 
ideáljairól, erényeiről hallva, de azért a mindennapi életben más törvényeket 
alkalmaz. A katolicizmus elméleti morál lett nagy ünnepi elmerengésekre és 
az egyesületekben való lelkesedésre, amely mellett a visszásság tudata nélkül, 
az «élet» számára egész más gyakorlat válhatott lehetségessé. Igy eféle duális 
alapokon válhattak típusokká emberek, akik megegyeztethetőnek tartották 
az egyházi mozgalmakban való előlágálást és a házasságtörést, a kongregációt 
és a házasságon kívüli nemi életet. 

Persze minderre megvan az akatolikus dialektika megannyi indokolása : 
«ja, az élet parancsol, sodor», «prédikálni könnyű, de manapság a mindennapi 
életben bent lenni, az megint más», «emberek vagyunk», «csak jó katolikus 
akarok lenni, de még nem bűn, ha nem akarok okvetlen szent is lenni», ezek 
a divat szerint váltakozó, különböző szabású szótakarók kiválóan alkalmas
nak bizonyultak a megalkuvások és gyengeségek elfedésére. Valahogy kialakult 
az az iratlan, megszövegezetlen dogma katolikusaink széles rétegében, hogy a 
katolikusság nem lehet nehéz feladat. Ugyanis a «katolicizmus, mint nehéz 
feladat» mellett nem találhatták meg a «föld» öncélját, már pedig ez valami 
dogmaként rögződött meg elméjükben. «Az Isten nem kívánhat súlyos kötel
meket az öt követőktől», éppen ezért a nehéz és könnyű közötti választásnál 
magától értetődőnek vették, hogyakönnyűhöz,a «langyoss-hoz kell szegöd
niök. 

A katolikus kultúrérdekek tudatos szupremáciájának hiányában átvette 
Magyarország a protestáns vallási és szabadság elvekkel szorosan összefüggő
nemzetgazdasági, politikai, pozitivista és pragmatista vonatkozású szellem
áramlatok legkülönbözőbbkonkluzióit, melyek ellen nemcsak, hogy nem véde
kezett, de még a védekezés szükségét sem volt képes meglátni. 

E protestáns «szellemi áramlatok» alatt nem szabad csak a főbb irá-
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nyokat értenünk. A főbb irányzatok ellen (például gazdasági liberalizmus) 
nem is igen lehetett volna védekezni. Számtalan áramlat indult egyetemi 
előadások, tudományos és szépirodalmi egyesületek és munkaközösségek 
nyomán, melyek az élet jóformán minden fázisába, megnyilatkozási rnód
jába, megszólalásába, elveibe, átgondolásaiba belevitték. beitatták a protes
tántizmust. A protestántizmus uralkodó látásmóddá válott nemcsak Német
országban, hanem nálunk is, a másoló szellemi hűbéreseknél, olyannyira, 
hogy hosszú idők óta protestáns felfogások mintegy magától értetődő logikai 
kategóriákká lettek katolikus körökben s épp az olvasottak és egyetemi 
képzettségű katolikusok legtöbbjénél, - vagyis azoknál, akikhez az új szel
lemi áramlatok elsősorban eljutottak, - a protestáns eredetű szólamok a 
papról, templomról, vallásról, szentekről, erkölcsről, házasság szentségéről,
anyagi javakról, boldogságról, igazságról, igazságkeresésről mind általánosabb 
és merevebb érvényt kaptak. 

Külföldi teóriák, jelszavak, nevek tűnnek fel szellemi életünkben, anél
kül, hogy az általuk képviselt mind határozottabb akatolikus tendenciáj ukra 
valaki rámutatna. A mi értelmiségünk általában nem egy katolikus szel
lemi színvonal, hanem az általános, azaz a liberális szellemi színvonal síkján 
mozog. (Ez a «modern» beállítottság az oka, hogy mintegy szellemi szükség
leteiket elsősorban a liberális sajtó képes kielégíteni.) 

Talán e fejtegetéseinkkel szemben felötlik az ellenvetés: Kétségtelen, 
a vezető szellemi szereppel rendelkező protestáns Németország sok tekintet
ben hatott a katolikus Magyarországra; de vajjon máskép volna-e ez elvár
ható a közelség és a két nemzet arányainak figyelembevétele nyomán. Kétség
telennek véljük, hogya német protestántizmus szellemáramlatai alól való 
teljes függetlenítés lehetetlen lett volna. Ám ennek lehetetlensége dacára 
a védekezés készenléte, a fokozott szellemi rabszolgaviszony megszüntetése 
és a német protestántizmus erejével szemben, egy általános magyar katolikus 
szellemiség hathatós s az egész magyar életre kiterjedő megszervezése mégis 
feltétlen feladatunk volt. Legalább is annyira meg kellett volna tennünk a 
védekező lépéseket, amint azt a katolikus német szellemiség megtette. Ehhez 
azonban szükséges lenne nálunk, - ami a kétségkívül nagyobb veszélynek 
kitett német katolikusoknál fellelhető, - a katolikus kultúröntudat. 

E hiány képezi éppen a második, itt vázolandó, magyar katolikus 
fogyatékosságot. 

hj A katolikus kultúrális öntudat hiánya. 

A magyar katolicizmusnak az idők áramlataiban] való hathatós helyt
állása szorosan összefügg a katolikus szellemi kultúránkkal és a kulturális 
öntudatunkkal. A hitbuzgalom a lélek kibogozhatatlanul mély kapcsolataira 
utal, de nem rejt magában az érzelem kategóriáin túlmutató közvetlen érveket 
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a mindennap egyre messzebb elágazó világnézeti felfogásaival és dialektikájá
val szemben. Pedig a katolicizmus szellemétől távol álló elvek, felfogások, 
politikai programmtételek, a legmesszebbmenően kidolgozott közvetlen és 
közvetett propagandával formálják a mindennapunk gondolatait és látás
módját. Ezekkel szemben, ha valamely hit messzemenő szellemi alátámasztás
sal s teljesen kidolgozott világnézeti rendszerrel rendelkezik, mely minden 
propaganda dialektikára és fordulatra oda tudja szegezni a maga döntő vála
szát, úgy a katolicizmus az. 

Valljuk be a magyar katolicizmus elmélyítését túlon túl egynek veszik 
nálunk a hitbuzgalommal, a hitkultusz minél odaadóbb, elmélyülöbb gyakor
latával. Pedig hát a jámborságnak épp a minél teljesebb szellemi belátás és 
elmekulturáltság kölcsönözhet értékintenzitást és jelentőséget. Különösen 
világnézeti vonatkozásban. A műveletlenek vagy csekély műveltségűek hite 
közel sem rendelkezhetik olyan értékkel és jelentőséggel a vallásos kulturális 
öntudatosság szempontjából, mint a műveltek és magaskultúrájúak átlátása, 
belátása, me1y meggyőződésének, átértésének világa mellett tud a katolikumra 
mint szellemi és erkölcsi posztulátumra tekinteni. A «katolikus öntudat» 
mondjuk meg őszintén, mind a legutóbbi időkig eggyé lett a kevéssé művelt
társadalmi rétegbeli fanatikusok vallási kultuszával s a magasabb kultúrájúak 
meg nem értett «különcködéss-ével, melyet a liberalizmus tomboló időszaká
ban már-már «korszerűtlens-nek,betegesnek kezdtek tekinteni s melyet már 
mintegy szégyelni és titkolni kellett azoknak, akik a rejtett vagy kifejezett 
lemosolygást ki akarták kerülni. (Mivel a pusztán jámborságot és hitbuzgalmat 
fontosabbnak vették nálunk a hit szellemi alátámasztásánál, érthetőmeg, hogy 
pl. az alacsonyabb műveltségű szülők igen sok esetben hívők a nagyobb mű
veltségű fiaikkal szemben.) Csak nagyon ritkán akadt megfelelő iskolázottságú 
és szélesebb látókörű egyén, ki hitt is, katolikus öntudata is volt és ezen ön
tudatot kellő ismereti alappal alátámasztani is tudta. Vagy szellemi ismere
tekkel rendelkeztek hívőink és a hitet mint az ismeretektől független valamit 
tekintették, vagy a szellemi ismeretek és a hit harmóniája mögött felette naiv 
összehangolási alap állott. Aligha is kell mondanunk, hogy milyen kevés 
jelentősége volt az eféle katolikus öntudatnak, melyből hiányzottak a katoli
kum kultúrális értékei. 

Valójában jelentős katolikus öntudatról csak ott szólhatunk, ahol az 
az ismeretek és a hit harmóniáj án nyugszik. A jelenben és a jövőben is a 
katolikus szellemiség egy nagy feladatot fog jelenteni a mindennapnak az örök 
elvekkel való szellemi és gyakorlatiösszehangolásához. 

Fejtegetéseinkkel szemben az a kérdés fog felmerülni, hogy vajjon külföldön 
ez a bizonyos katolikus öntudat szellemibb és ténylegesebb-e, mint nálunk. Azok, akik 
huzamosabb időn át Franciaországban vagy Délnémetországban éltek, vagy alkalmuk 
volt behatóbban külföldi katolikusokkal beszélni, gyakorlatilag tapasztalhatták a 
különbséget. A francia katolikusság kétségtelenül kevésbbé templomjáró mint nálunk, 
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de egész szellemi habitusában benne van a katolikus szemlélés s a legrégibb s leg
egységesebb keresztény egyházhoz tartozás büszkesége; öröm és megnyugvás a 
katolicizmusban. - Sőt német katolikus diákegyesületekben alkalmam volt találkozni 
fiatalemberekkel, kik talán párt és társadalmi hatások folytán, sok tekintetben távol 
állottak a hitbuzgalomt6l és mégis a katolicizmus életelv, eszmény, ténylegesen hat6 
tartalom maradt számukra. Ezek a nemzeti szociálizmusr6l, a marxizmusr6l, a forra
daimakról, az államrendről. a pénzügyi helyzetről, a bölcseleti új irányokr61, a társa
dalmi kérdésekrőlmindegyre a katolikum szilárd alapján sz6lottak és ítéltek. A katoli
kus öntudat egy náluk az öntudatossággal. Nálunk az ilyen öntudat, valljuk 
be, hiányzik. 

Ezek a közületek erőteljesebbek minden irányzattal szemben s 
bensőségesebben, mélyebben katolikusok mint nálunk. A kulturális öntudat 
egész más mértékét jelentik ők. Náluk a jó közepes értelmiségbelieknek alapo
sabb, teljesebb szellemi képzettségük van, mint nálunk az ifjúsági katolikus 
mozgalmak világi vezetőinek. Az a bizonyos katolikus öntudat valójában 
«eltörölhetetlen jelleg», és formáló náluk. 

Nálunk csak programmpontokat, jelszavakat, kompendiális ismereteket 
látunk, melyek elég erőt és vértezettséget jelentenek, esetleg más programm
pontokkal, jelszavakkal kompendiális ismeretekkel szemben, de amelyeket 
kegyetlenül és irgalom nélkül legyűr minden alapos tudás s behatóan végig
vezetett messze kiterjedő fejtegetés. A magyar katolikus kulturális öntudat 
alátámasztottságának hiányát a kérdésnek csak nagyjából való szemügyre 
vétele mellett nem láthatjuk jól meg. Pedig ezeknek a kulturális öntudatbeli 
hiányoknak éles meglátása és tudomásul vétele lesz az első nagy lépés a felül
kerekedéshez. 

ej A magyar protestáns-katolikus guerilla harcok. 

Még harmadik hibául felemlíthetjük a protestáns-katolikus vallási kérdések 
miatt egyre előtörő guerilla harcokat, apró villongásokat. Ezek elemi hibája, 
hogy ellentétes szellemi bázisokon indulnak és eleve meddők és kilátástalanok. 
E vitáknál és kis harcoknál, - melyek csak arra jók, hogy kis törtetők nagy 
érdemeket szerezzenek maguknak, már a fogalmak sem kongruálnak, melyek
kel a két oldalon dolgoznak. Ezek a harcok nem eredményezhetnek belső
missziót, csak felületes gyűlöletet s a magyar keresztény egyházak széthuzását. 
Pedig aligha szorul magyarázatra, hogy a keresztény egyházak egymásközti 
békéjére s a világveszélyt jelentő közös ellenségekkel szembeni összefogásra, 
milyen rendkívüli parancsoló szükség van. Az említettekkel szemben talán azt 
fogják felhozni, hogy hiszen ezeknek a guerilla harcoknak, nem mi vagyunk 
okvetlen a kezdeményezői. Ennek ~ vizsgálatába nem érdemes belemenni ; 
mindannyiszor ha protestánsok vizsgálják a kezdeményezés kérdését, az «sül 
ki», hogy a katolikusok a kezdeményezők s ha a katolikusok vizsgálnak utána, 
akkor ugyanilyen lélektani szükségképiséggel a protestánsok azok, akik nem 
tudnak békében maradni. A protestáns-katolikus valláskülönbségek összeűtkö-
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zési felületein való harc, nem lehet egyes túlbuzgóknak «auf eigenem Faust» 
történő harcbakezdése. Ma már eféle guerilla harcok nem találhatók a rnűvelt
nyugati államokban.! csak legfeljebb amerikai országokban, ahol pedig a 
profitéhes komolytalan eúj vallások» aggresszivitása hozza létre ezeket. 

Az új korszeru magyar katolikus nemzedéknek minden tapintat, ügyes
ség, jóakarat latbavetésével meg kell szüntetni ezeknek a villongásoknak kiáltó 
anakronizmusát. 

II. RÉSZ. 

A. tulajdonképeni feladatok és kötelességek 

Tanulmányunk első részében <lA mai magyar katolikus ifjúság feladatau-hoz 
a mult mulasztásait és hibáit soroltuk fel s most a második felében ezen hibák
kal szemben a korszeru teendőkre kívánunk rámutatni. A hibák javarésze 
általános magyar hiba volt s csak egy kisebb hányad sajátos magyar katolikus 
hiba. Felmerül a kérdés, az általános magyar hibákon való változtatás vajjon 
a «katolikus magyars ifjúság feladata-e; fokozott feladatok, kötelességek vár
nak-e rá, vagy pedig általános teendők, melyeknél mint katolikus ifjúságnak, 
nincsenek különleges kötelmei. Feleletünk, hogy - anélkül, hogy kizáróla
gosságot vindikálnánk maguknak, - igenis a katolikus ifjúságnak fokozottak 
a kötelességei a magyar visszásságokkal szemben. Fokozottak pedig a követ
kező okokból: a katolikusság Magyarországon többség s a többségnek a közös 
feladatokból elsősorban kell kivenni a részét; és a kezdeményezés, mint 
erkölcsi feladat elsősorban is tőle várható. Másodszor fokozottabb kötelessé
gekről szólhatunk, mert a felsorolt visszásságok és korszerűtlenségek éppen 
emberi meg nem értésre és antiszociális ideológiára utalnak, már pedig a kato
licizmusnak a nevében is bennefoglalt alapgondolata a közösségeszme, mely 
szerint valamennyien testvérek és egy égi atya közös gyermekei vagyunk. 
Igya katolikusság, mint a testvériség legősibb hirdetője s a szeretet vallása, 
már eleve az emberies érzés par excelence zászlóvivőjének kötelmeivel rendel
kezik. Mint katolikusoknak különösképpen összeegyeztethetetlennek kell 
éreznünk minden emberietlen és antiszociális visszásságot s a legelemibb követ
kezőség, hogy tegyünk ezek megváltoztatása érdekében. Harmadszor pedig, 
mivel a katolicizmus minden időkhöz kíván szólni és minden időkben aktuális 
tud lenni, egyúttal minden idők korszerűtlensége ellen is szól és kell szólnia. 
Tehát a magyar katolicizmusnak valójában fokozott feladatai vannak visszás
ságainkkal és hibáinkkal szemben. S érthető, hogy a legközvetlenebb cselek

l A német küzdelem az egyházak és az állam között folyik s nem a különböző
egyházak között. 
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vési imperatívusz elsősorban az új magyar katolikus nemzedékhez szól, nekik 
kell a megváltozott idők követelményeit megérteniök és megvalósítaniok. 
Azoktól, akik számára a mult hibái természetes, helyes kategóriák, nem 
várható változtatás. Az új idők változott szavai elsősorban is a jelen és jövő
fiatal generációjához szólnak. 

Mik hát a teendők? A mult hibáinak megnyesése a katolikus szellemiség 
és korszerűség jegyében. 

Hogy ez miként történjék, ennek kifejtéséhez az egyes hibákat pontról
pontra kell elő vennünk. 

1. Uraskodás 

Az a nagyzási hóbortszerű, előkelőségre beállított, hatalmát éreztető

korszerűtlenjelenség, melyet «uraskodási cím alatt vettünk szemügyre, változ
tatást csak az esetben tesz lehetövé, ha az egész mai magyar szellem szervesen 
összekapcsolódó ferdeségeit megnyessük. Hiszen a magyar társadalmi szemlé
let hibái szoros egységet mutatnak, egyik a másikat kölcsönösen táplálja, 
növeli és kiegészíti. 

A legtöbb ferdeségnek tárgya olyan, hogy belőle valami csökevény kül
földön is megtalálható és ezt a tényt a külföldet utánzó magyar társadalom 
tudja is és ez az, ami megnyugtatja, hogy dolgaink rendben vannak. Csak 
éppen nem veszi figyelembe, hogy azoknak a bizonyos jelenségeknek lényegesen 
más a jelentése és értelme külföldön s míg kint csak csökevények, addig itt 
egy ereje teljét élő, messze kiépített rendszert képeznek. 

Külföldön is használatos az úr megszólítás. Ez azonban csak általános, 
udvarias forma, mely a puszta családnéven nevezés rideg, vagy épp bizalmas 
hangzását egy általános, jelentőségnélküli értékadással szívélyesebbé teszi. 
Talán mondhatni, annyi a szerepe, mint a «kérem», vagy a levelek végén lévő
«tisztelettel» konvenciójának. Mert senkinek ma már a művelt nyugaton nem 
jut eszébe, hogy magát, mint urat valami megkülönböztetett jelenségnek, sze
mélyiségnek tartsa s még kevésbbé, hogy mint úriembert valami külön büszke
séggel és öntudattal rendelkező nagyobbértékűegyednek. Kűlönböző külföldi 
nyugati államokban is létezik az «excellenciás» cím, de már mindenfelé kor
szerűtlennek hat és nehezményezett s valami kevéssé gúnyos ízt is magában 
foglal. Csak diplomáciai érintkezésben (itt is elsősorban a kínai és a magyar 
vonatkozásban), továbbá mint püspökök címe használatos, ám sehol sincs 
meg a tekintetes, nagyságos és méltóságos címek körüli, nálunk feltalálható 
bosszantó és nevetséges kutyakomédia. 

Az úriemberség ma már egyenlő az embertelenséggel, mely a katolikusság
gal össze nem egyeztethető. A kor követelményeit meghallani akaró katolikus 
ifjúságnak fontos teendői vannak itt. Röviden: először az uraskodás korszerűt
len antiszociális voltát kell megértenie, meglátnia, másodszor, az uraskodás 
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szellemét kiirtani. Az elsőhöz, a meglátáshoz és felfogáshoz szükséges, hogy 
kölcsönösen a meglátottat egymásnak is megláthatóvá tegyük. Iratokkal, 
könnyen érthető tanulmányokkal útmutatást, kalauzolást kell adni ifjúságunk 
számára, valamint odahatni, hogy kűlföldi tartózkodásuk alatt, a korszerű
szociális szellemet jobban megérthessék. Meg kell tanulnunk és tanítanunk 
egymást, hogy ma nem lehet «úri ember» és «nem úri ember», «méltöságost és 
«nagyságos úr» között különbséget tenni, csak ember és ember között. 

A keresztény magyar ifjúságnak tudatosan szembe kell szállni az «úri» 
rangéreztetéssel és címkórsággal a maga legközvetlenebb területein. Változ
tatni kell megítéléseiben, valamint véleménynyilvánításaiban. Ne szégyeljen 
nem «úriember» lenni. Száműzze ezt a szót. S húzza összébb azt az amplitudót, 
amely a nagyok iránti szolgalelkű modor és az alacsonyakat lekezlés között 
fennáll. Ne kezeljünk le senkit (különösen fiatalok részéről visszataszító ez) ; 
ne vegyünk fel más testtartást, arckifejezést az alacsonyabb osztálybeliekkel 
és a szegényekkel szemben, ne éreztessük fölényünket. Mindazok, akik a fölé
nyüket éreztetni kívánják, többnyire valójában nem felülemelkedettek ; ezek 
nemcsak az alacsonyabbakat kívánják az éreztetéssel meggyőzni arról, hogy ők
felettük állanak, de ők maguk is még nagyon meggyőzésre szorulnak. Ne 
szégyeljük, hogy (jaj) mit fog majd mondani az a méltóságos potentát, vagy 
«úrinő», ha mint egyenrangút lát minket egy kopottruhájúval beszélgetni. Fel 
kell szabadítani magunkat az egész mai magyar mivoltunkba beitatódott «úri» 
és «hatalmaskodní» akaró mentalitástól. (Hiszen emellett az «uraskodás mellett 
és dacára a magyarnak valóban jó szíve van.) 

Hagyjunk fel a «hatalmunk) szerelmével; a «majd megmutatom, hogy 
ki vagyok én» balkáni lovagiatlansággal ; a kellemetlenkedni tudásban való 
hatalom-megmutatassal. Ne nézzük, hogy «ez több-e, vagy én.) Általában az 
uraskodás szelleme helyett a szociálisabb, emberibb, maibb megnyilatkozá
sokra kell törekednünk. Ne nagyságosoztassuk s ne sokat címezgetessük 
magunkat s kellő tisztelet mellett ne fogadjunk el puszta rangokat, melyek 
adományozásának egyetlen létjogosultsága a «méltóságost címzés. 

Az uraskodás szellemének eltüntetéséhez bizonnyal gáncsoskodásokat 
kell elviselnünk, de küzdelmünk egy korszerűbb ideálokkal telített társadalom 
fontos pilléréért történik. 

2. Osztályöntudat hiánya 

Minden ember társadalmi rangjánál, szerepénél, gazdasági helyzeténél fogva 
beletartozik egy osztályba. Egy bizonyos réteg kérdése, ügye az ő ügye. Közös 
büszkeségeik, eredményeik vannak, ugyanúgy mint hátrányaik és sérelmeik. 
Az osztály értékét, szilárd erejét, védekezni tudását, egységes szerepét s meg
nyilatkozását, az együvé tartozás és közös társadalmi szerviség adja meg. 
Annál erősebb a társadalmi harcban valamely osztály, minél tudatosabban 
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teszi minden tagja az osztály sorsát és érdekét magáévá. Ez a tény régóta 
tudott és ismert. Gyakorlatilag azonban sohasem demonstrálták olyan közel
ről és élesen, mint a különböző szociális szervezetek az utolsó kilencven évben. 
Kitűnt, hogy egy szervezett osztály, egész sereg nem szervezett felett milyen 
nagy fokban diadalmaskodhatik s megvilágosodott, hogy az összetartó osztá
lyok, milyen fontos biztosítékai az egyes rétegek közötti egyensúly kialakulásá
nak. Nyilvánvalóvá lett az is, hogy a társadalmi rétegek érdekképviseletei. 
ha ezek mögött, azaz az egyes rétegekben szerves benső öntudati egység nem 
áll fenn, a visszaéléseknek, protekcionizmusnak és a kevés egyesületi kitar
tottaknak (Bonzokratie) nyit meg tág lehetőségeket.

Mindenkinek erkölcsi kötelessége és egyúttal fontos érdeke a maga tény
leges osztályába tudatosan beletartozni. Ez nem azt jelenti, hogy az egyik 
osztályból ne akarjon, vagy vágyhasson valaki egy felsőbbe. hanem, hogy 
amíg az egyikbe beletartozik, igenis érezze magát, annak tagjául és ne kívánja 
beteges, szélhámos ideológiával olyan rétegbe tartozónak magát, saját maga és 
mások számára áthazudni, melybe valóságban nem tartozik bele. Ezt a kiáltó 
szerencsétlen szokást egyszer és mindenkorra száműzni kell a magyar életből.
Merje és akarja minden rétegbeli a rétegéhez tartozást magára vállalni. 
Nálunk az általános szokás s ez éppen a (magy váross-okban és a efiatals-ok 
között különösen elterjedt, hogy amit vágyaik számára a valóság nem adott 
meg, azon úgy segítenek, hogy a mostoha valósághoz hozzáköltik. Állásuk, 
foglalkozásuk, társadalmi helyük, családjuk és a maguk vagyoni viszonyai 
tekintetében fantáziájuk segítségével magasabbnak, hatalmasabbnak, gazda
gabbnak adják ki magukat. Ez a szélhámoskodás annál ügyesebb, minél 
inkább orvul, egy-egy véletlennek látszó, de feltétlen előtünő mellékmondat 
odacsempészésével sikerül. A saját osztály nem vállalása s a meglévőn, illetve 
a meg nem lévőn való folytonos nagyítás, minden erkölcsi és jellemi ámytól el
tekintve, igen fontos társadalmi s még inkább osztályérdekeket sért. Hiszen 
csak nyilvánvalóan az osztályérdekek káros elárulása, ha egy osztály sorsát 
de factó, a valóságban éljük és a szegénységét - ha talán lázongással is, 
vállaljuk, de a külvilággal szemben magunkat túltesszük rajta olymódon, 
hogy egy magasabb osztály elégedett tagjaként s anyagilag kedvezően-állónak,
kívánjuk magunkat előtte feltüntetni. Ez a «ílancs-öntudat épp annyira az 
osztály életidegeit sérti, mint akár az osztályok közötti éles kaszt-elkülönülés. 
Mégpedig minél alacsonyabb valamilyen osztály, annál rosszabbul jön ki az 
efféle «flancs-öntudat folytán. Hiszen épp azok, akik a gyökerekből magasabbra 
nőnek s napfényt, levegőt, kultúrát jelenthetnek a szülőrétegeknek, még a 
magasabbra kerülés in statu nascendije előtt - megtagadják őket. (Óriási 
erkölcsi jelentőségű ezért Illyés Gyulának a «Puszták népe» című művében

történő sorsvállalása az ország legalacsonyabb osztályával, melyböl kikerült !) 
Az alacsonyabb osztályok legmegfeneklettebbjei képviselik ennélfogva 

a «Világgal. szemben az osztály sorsát s ugyaninnen az erősek, értelmesek és 
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értékesebbek, kik azon réteg megítéléséhez, érdekeinek, sorsának magasabbra 
viteléhez a legtöbbet adhatnának, egyszerűen letagadják és elpalástolják 
a vele való közösséget. A zsellérgyerekbőllett miniszteri tanácsos, a már régen 
halott, becsületes kérgeskezű szülőket egyszerűen földbirtokosoknak lépteti 
elő. A tönkrement kisiparosnak középosztályba emelkedett honorácior gyer
meke derék szüleiből, a magához hasonló, (!) előkelő társasága számára nagy
vállalkozót, vagy gyárost csinál. Mindez történik ahelyett, hogy még más 
osztályba tartozva is leróná erkölcsi kötelességét azon réteg érdekeivel szem
ben, melyből sarjadt s küzdene, tenne, szót emelne azok hibás megítélése, 
esetleges elnyomatása, helytelen társadalmi értékelése, és kedvezőtlen gazda
sági helyzete ellen. 

Nemcsak a továbbemelkedettek tagadják meg a közösséget. de a meg
feneklettek egy bizonyos nagy része is. (Persze főkép a magyar (magy városa-ok
ban. A kis városokban ilyesmi nehéz volna, ugyanis itt mindenki ismeri 
egymást.) Ezek erejükön felül ruházkodnak, családjuk általános életnívójá
nak rovására költenek s a «flanc-osztályöntudat» segítségével olyan értékelést 
és figyelembevételt zsebelnek be, mely őket valóságban nem illeti meg s igyek
szenek a náluk magasabb társadalmi rétegekhez való számítás és az így nyert 
«összeköttetések» segítségével jövőjüket kiépíteni. A «jobb»-középosztály leg
javarésze bent él ebben a «flanc-öntudatban». De bent él a fővárosi alacsony 
osztály hatalmas része is. A házmesterleány középosztálybeli hölgynek adja 
ki magát, a szobalány házvezetönőnek, a pincér éttermi üzletvezetőnek; 
ugyanígy a hivatalszolga leánya hivatalnok gyermekének, a kistisztviselő

fia magasrangú tisztviselő gyermekének, és így tovább. Azaz már eleve az 
egész magatartásuk a megtagadásra van beállítva, mindennek következ
ménye, hogy az alacsonyabb osztályok egyre kevesebb támaszt kapnak s 
jelentőségük, értékük mind kevesebb érdek és sorsközösség vállaIással erősöd
hetik és mélyülhet. Ami még azt jelenti, hogy az egyes kiemelkedők, vagy a 
kiemelkedés vágyálmában élők, a maguk eredeti osztálya számára nem hoz
nak sorsjavulást, sőt konzerválják, megmerevítik a rájuk vonatkozó kevésbe
vevést és társadalmi lebecsülést. 

Mennyivel más ma már a helyzet a «művelt nyugats-on, ott nemcsak 
hogy az alacsony osztályból származottak vállalnak sorsközösséget osztályuk
kal, de magasabb származásúak is szívesen elvegyülnek, érintkeznek alacso
nyabb osztálybeliekkel, a leereszkedés, vagy «társadalmi jogfenntartáss leg
csekélyebb mozzanata nélkül. 

Egy német bőlcsészprofeszor leányát «Haustochten-nek, (azaz egy művelt és 
társaságbeli-leány bánásmódjára reflektáló és vendégszebában lakó szobalánynak) 
adta, hogy a házimunkák fegyelmezett elvégzését megszokja. Egy előkelő német 
társaság kedvelt tagja, a fiatal szép arisztokrata hölgy a bába hivatást űzte. Ismertem 
Werkstudenteket, kik társaságokban tüntetően rossz ruhában jelentek meg. hogy 
ezzel is jelezzék, hogy büszkén vállalják a munkások sorsát. - Szegény diplomások 
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szegénységüket inkább fittogtatni hajlandók, mint megtagadni. Valahogyöszinte
séggel és közvetlenül mernek szegények lenni. 

A különböző alacsony és középosztálybeliek, bármilyen rétegbe tartoz
nak, azonosítják magukat azzal. S azonosítják magukat szüleik esetleges 
alacsonyabb osztályával is. Igy azután az osztályok egymásközötti értékelését 
és megbecsülését segítik elő. A szegény diplomások olyan öntudatossággal és 
közvetlenséggel viselik szegénységüket, mintha csak azt akarnák kifejezni: 
mi megtettük a kötelességeinket, nem mi tehetünk róla, ha így állunk. Vala
hogy nem ezek szégyelték magukat a gazdagokkal és magasabb osztályúakkal 
szemben, hanem az önérzetükben inkább valami szemrehányás volt a gazda
gabb és a magasabb osztályok s a társadalmi berendezkedés felé. Nem állít juk, 
hogy ez így helyes, de feltétlen emelkedett színvonalt képvisel a «flanc ön
tudats-tal szemben. 

Ám, ha mélyebbre kívánunk tekinteni s megértőek óhajtunk lenni és 
igazságosak, - bármilyen furcsán hangozzék, - nem ítélhetjük el a «flanc
öntudat» embereit sem. Nem azért mondja a miniszteri tanácsos, a becsületes 
halott zsellérapjára, hogy földbirtokos volt, mert azt akarja, hogy őt minél 
többre becsüljék, hanem esetleg tapintatból és jóérzésből. Hiszen az «uras
kodás» szelleme sokakat bekényszerít a hazugságba. Azért hamisítja meg az 
atyja társadalmi állását, mert nem akarja, hogy atyját még csak gondolatban 
is lenézzék, nem akarja, hogy a pletyka őt kibeszélje. Mert hisz a béres apáért 
nálunk a miniszteri tanácsost, éppúgy kibeszélik, akárcsak ha ifjúkorában 
ezüstkanalat lopott volna. A házmesterlány nem azért adja ki magát közép
osztálybeli hölgynek, mert szélhámos, nagyravágyó hajlamai vannak, hanem 
mert fáj neki, hogy máskülönben bizonyos fokig az «úriemberek», az «úrifiúk» 
lenézik és kifejezetten, ha még oly kicsinységekben is, éreztetik, hogy ő «ház
mesterlány». Hasonló a helyzet a kistisztviselő fiával. S mindez azért van így, 
mert a hatalmaskodás és uraskodás dögvésze megfertőzte társadalmunkat. 
Azoknak a bizonyos - Balla Borisz által «A lélek útjaim-ban mesterien 
megírt, - «úri jampeceke-nek beállítottsága, kik hogy belső ürességüket, 
esettségüket leplezzék, előkelősködnek, - legalább annyira az «uraskodó» 
társadalom, mint a saját maguk bűne. Ezek érzékeny lelkek, kik nem bírják 
elviselni, hogy mások szegénységükre, családi ziláltságukra, el nem helyez
kedettségükre szánakozva letekintsenek s atyáskodva hatalmukat éreztessék 
velük. Viselik konzekvenciáit a különösen divatos, mintegy kiabálóan divatos 
öltözködésüknek. Koplalnak, esetleg maguk mosnak, nem fűtenek, hozzá
tartozóikkal szemben megalázkodnak, - de nem akarják s nem hagyják 
magukat senki fiától lesajnáltatni. 

Ez a legalább annyira szomorú, mint nevetséges réteg magától meg
szűnne, ha megszűnne az uraskodás és a hatalmaskodást éreztető társadalmi 
szellem. Másrészről az osztályöntudat erősödése is biztosítékul szolgálhat az 
uraskodás és hatalmaskodás kiáltó őrületével szemben. 
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Bármilyen társadalmi osztályba tartozó büszkén és egyenesen álljon 
és tartson ki osztálya mellett s lesajnálásban s lenézésben azok részesüljenek, 
akik a becsületes szegényeket és alacsony osztályból származókat lesajnálni, 
lenézni és lemosolyogni merik. Küzdve és egymást oktatva kell, hogy a katoli
kus ifjúság ez elvnek megfelelő új szellemet hozzon. Ehhez elsősorban is a 
példaadás és sérelmek vállalni mer 'se kell, mely sérelmek nyilai, a vállalás 
eredményéül és igazolásául a sértőkre és a letekintökre kell, hogy vissza
hulljanak. - Nálunk a paraszt szó, lovagias elégtételkérés alapja. Németország
ban törvényileg védett «Ehrenwort», mely csak azokat illeti, akik kiérdemel
ték. A két felfogás közötti hihetetlen szakadékot be kell tömnünk. 

A szociális érzék teljesebbé tételére felvilágosító, megértő írásokat kell 
megjelentetni, melyek a külföld szociális, objektív szellemét közelebb hozzák. 
A külföldi színházi, mozi és regény kritikákban élesen rá kell mutatni azokra 
a mozzanatokra, melyek egy-egy más szociális szellem jegyeit hordozzák. 
S a megállapításokat ismételni, ismételni és ismételni kell, míg csak tényleg 
nem gondolkodnak felette minden rétegben s tényleg hatást és eredményt nem 
hoznak. Az osztályöntudat terjesztését nem hagyhatjuk baloldali pártok privi
légiumává lenni, mert ezek az osztályöntudat terjesztésével egyúttal olyan 
elveket és világszemléletet is szétvisznek, melyek teljesen idegenek a katoliciz
mus kétezeréves szellemi és lelki értékeitől.

Ezek a baloldaliak egyúttal az osztályöntudat-elv terjesztésének eprivi
Iégiumával» - sokszor talán jóhiszemű félreértés folytán - úgy állítják be 
a katolicizmust, mintha az védeni és istápolni kívánná mindazt, ami anti
szociális és ami az osztályöntudat gúzsbakötésére szolgál. A legkülönbözőbb
társadalmi szervezeteken, foglalkozási ágakat egyesítő társaságokon, szövet
ségeken s csak természetes, hogy a vallásos egyesületeken és munkaközös
ségeken át a katolikus ifjúság elsősorban a szociális érzékért és a becsületes 
osztályöntudatért harcoljon. S ugyanakkor, mivel védekezés és szembenállás 
nélkül nincs és nem lehet eredmény, az uraskodókkal s az alacsonyabb osztá
lyokat lenézökkel szemben felvilágosítással, de ha kell megszólással, meg
vetéssel s messzemenő konzekvenciákkal szálljon szembe. Csak nagy össze
fogással s az ügyeknek legmesszebbmenő magunkévátevésével juthatunk 
szándékaink tényleges megvalósításához, eredményekhez és győzelemhez.

4-5. Klikkatyafiság és a "báró-kocsis" ideológia 

A klikkatyafiság egy-egy társaság vagy pajtási csoport «úri» cimborák 
sajátos mértékű egymást-segítése és előnyökben részesitése a kívül állók 
rovására.Valahogya klikk-atyafiságra berendezkedőkminden számbavetés mel
lett úgy vélekednek, hogyelgondolásaikban nincs sehol hiba és elég szomorú, 
hogy a valóságban legtöbbször nincs is. A legkülönbözőbb hivatalokban, 
vezető intézményeknél egy-egy felkerült érték nyomán jön aklikkatyafiak 
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sáskahada. Ezek osztozkodnak s teszik lehetetlenné a szabad versenyt és az 
értékek és képességek szerinti érvényesülést. 

Egy atya - villamosellenőr - mondotta nekem nemrégiben: «A fiú nagyon 
előkelő iskolába jár, de kifizetödik. Aki az osztálytársak közül elsőnek valamerre 
[elmdssik, az a többit majd maga után húzza. Persze a fickónak arra kell ügyelni, hogy 
a többiek szeressék s ne utálják és: kész a kocsi•. 

A klikkatyafiság szellemének megszüntetéséhez a szociális érzés fel
keltése és az uraskodás, hatalmaskodás aláhanyatlása már önmagában hozzá 
fog segíteni. Azonban mégis ennek (a klikkatyafiságnak) legyőzéséhez kell a 
legtöbb önmegtagadás, áldozat és erkölcsi elszánás. Akik itt legtöbbet tehet
nek, épp azok, akiket legközvetlenebbül érint s legjobban bőrükön tapasz
talhatják a megszűnés kedvezőtlenségét. U. i. a klikkatyafiságnak épp a 
fiatal kedvezményezettjei. 

A klikkatyafiság ellen csak egyrészről segít majd, hogy a hatalomban, 
magas állásokban levők, kik a többieket előnyben részesíthetik. erkölcsi és 
szociális érzéküknél fogva ettől idegenkednek, az efféle rendszertől vissza
riadnak, hanem szükséges, hogya klikk-atyafiság kedvezményezettjei, vagy 
akik viszontszolgálatra várva végzik a jogtalan előnybenrészesítéseket.minden 
kecsegtetőmozzanat dacára, becstelenségnek érezzék és az erkölcsi elv védel
mében visszautasítsák az eféle visszaéléssel való érvényesülést, vagy tovább
jutást. 

Ám általában hogy legyen elvárható a visszautasítás, amikor a meg
érdemelt és jogos «falat kenyére-hez is sokszor csak a protekció vagy még 
inkább a klikkatyafiság révén lehet jutni. Itt megint csak egy teljesen válto
zott szociális szellem és átrendezés segíthet, melynek kialakításáért a kato
likus ifjúságnak fel kell vennie a küzdelmet. Mi magunk részéről az idevezető
móduszt az uraskodás letörésétől s az osztályöntudat elmélyülésével egy
idejűleg, egy más társasági atmoszféra kialakításától várjuk. A mindjárt
tegeződő barátkozás, hol a kölcsönös egymástólvárás, nevetséges udvariasko
dást és szélam-tárt érlelt ki, hol a klikk-kedvezés lehetősége mint hallgató
lagos «úriemberek» között szokásos alap áll; nem maradhat fenn, amint a 
szociális érzék friss levegője előáramlik. Az «uri társaságok» bizánci szellemé
ben, a bokacsapkodás s a (elégy kegyes», «méltóztasss, «kérlek alássan», «tisz
telettel megemlítems, «megörvendeztetszs, «engedd meg, méltóságos uram») 
néhány folyton variált túludvarias frázis mögött, az érdek remegő szomjúsága 
kapaszkodik. Ezek helyébe, ha az uraskodás eltűnik, a «sachliche-abb, önérze
tesebb s mégis közvetlenebb, póztalanabb társasági érintkezés jön, hol már a 
klikk-szövetkezés kezdeményezését szégyenlik és erkölcsi összeférhetetlen

. ségnek érzik. 
Valójában olyasvalami, mint a klikkatyafiság, felette nehezen irtható 

ki. Hiszen annyira kedvező azoknak, akik benne vannak s akik rajta kívül 
állnak, úgy sem tudják megváltoztatni, (pedig mindig is akarták). Az ember 

VIGILIA 36 



inkább százszor átmagyarázza sönönmaga bíráskodása mellett, felmenti magát 
a számára kecsegtető és kedves, de jogtalanul kedvezményezőberendezkedés 
bűnében, ám csak különleges erkölcsi emelkedettség esetén hajlandó róla 
lemondani. Áldozathozó szellem és nagy akarat itt a katolikus fiatalság köte
lessége. Semmiféle programm és mégannyi jól kidolgozott kazuisztikus meg
szabás, sem elégséges enélkül. Pedig a klikk-atyafiság terjedése vagy meg
maradása - újra ismételjük az összefüggést -táplálóan hat az «űriaskodáss,
«címkörsága, «flanc-osztályöntudat» és a szociális érzéknélküliségre is. 

A katolikus felső és középosztály «társaságbeli» tagjainak erkölcsi belátá
sára és tettére van itt szükség, melyeket egyesületeinknek s mindennemű szer
vezeteinknek messzemenően szorgalmazniok kell. 

* * * 
A klikk atyafiság folytán állásba, rangokba, állami és közületi megbízá

sokba kerülő egyének külön-külön az udvariaskodás, jócimboraság, alázatos
kodás s bámulatos kedvesség mesterei. Ez hozzátartozik a társasági klikk
berendezéshez. Az alázatosságra szükség van azért is, mert hiszen a hatalmas 
potentátok uraskodni akarásához alkalmazkodni kell. A túludvariaskodás és 
alázatosság jelenségei mellett, erkölcsi egyéniségét és személyi büszkeségét 
veti le a ~akliba bentlevő», ennek ellenében azonban pótlást keres magának, 
s személyi büszkeségének, valamint erkölcsi egyénisége tudatának megbillent 
önérzetét, helyrepótolja az alatta levőkkel szembeni zsarnoksággal és «úris-as
kodással. Aki a «íelsöbbeh szemben túlontúl hajlongó, az a efelsőbbt jogait, 
értékét, jelentőséget nemcsak az ő felette levő «íelsöbbels szemben látja, 
hanem még inkább hajlandó így látni azokkal szemben, akiknél ő a «felsőbb» ; 
ez a lelki rekompenzáció elkerülhetetlen. Ilyen módon alakul ki - Németh 
László szavait felhasználva - a «báró-kocsis» ideológia, mely az antiszociális 
szellem egy közvetlen következősége. Legközelebbi rokonsága talán még a 
klikkberendezéssel van s persze ennek révén az úriaskodáshoz és osztály
öntudathoz is közel áll. A báró és kocsis ideológia külső jelenségein aránylag 
könnyű változtatni. A nyelv, kifejezésmódok, viselkedésbeli megnyilatkozá
sok egy-egy öntudátosító mozgalom révén könnyen megmásíthatók. A lelki 
alapok átalakulása és a más formában való kiütközés veszélye azonban csak 
az előbbi hibák megváltozásával kerülhető el, lévén ez amazok közvetlen 
járuléka. 

6. Felebaráti gyűlölet, mint társadalmi életforma 

A felebaráti gyűlölet mint társadalmi életforma részben modorbeli jelen
ség, másrészt azonban szerves, szorosan következő hajtása az uraskodó, hatal
maskodó, magát korszerűtlenségekben kiélő társadalmunknak. A kölcsönös 
udvariasságot és alkalmazkodást kívánó dolgokban való elfogult és erőszakos
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[ogba-kapaszkodás, (mint a német mondja: «Rechtshabereí»), nemcsak bosz
szantó, hanem épúgy markáns és el nem törölhető tény. Ha az Andrássy-út 
és Tisza István-út sarkán a villamos kisszakaszra a közönség úgy száll fel, 
mintha csak cayennei fegyencek menekülnének tűzpánikból (egymást lökve, 
rúgva, öklözve, sértve) ; ha az épp vígoperát élvezett «jobb» közönség, mint 
megannyi végzetesen feldühített krakéler fegyelmezetlenül - anélkül, hogy 
bárminő sürgősség fennállana - azonnal akarja a ruhatárból holmiját, csak
hogya másik későbben kapja meg (ez a tulajdonképeni cél, mert hiszen, ami
kor a ruhák megvannak, nyugodtan, unatkozva, mennek, akiknek az előbb
a dolog még oly sürgős volt), úgy itt nyilvánvalóan nem tisztán modorról, 
vagy etikettről, hanem olyan valami élet-, érzés- és gondolkodásformáról van 
szó, melyben a túlméretezett uraskodás és feltétlen hatalmaskodni-akarás 
sajátos törvényeknél fogva szükségképen kirobban." Ahol a középosztály
beliek kűlön-külön inkognitóban járó nagyuraknak és még nagyobb uraknak 
érezik magukat, kik kölcsönösen sértésnek tekintik, hogy a másik az inkognitó 
dacára nem méltányolta őket, ott már a felebarát kevésbevevés és az össze
ütközés a dolgok kétszerkettőjéből folyó elkerülhetetlen jelenségek. Az úrias
kodás és hatalmat éreztetés antiszociális szelleme ha eltünik, ezzel együtt a 
belőle folyó társadalmi forma is megváltozik. Igy tehát ez ellen küzdünk már 
akkor, ha az uraskodás és antiszociális szellem megszüntetését szorgalrnazzuk. 
De az csak a küzdelem fele. A társadalmi szokások és elrendezések nem köz
vetlen és pontos logikai konze'cvenciák szerint alakulnak. Az egyes ember 
tudvalevőleg a legtöbb dologban nem aszerint cselekszik, tesz, mozog, gondol
kodik, amint azt a maga átgondolt belátása szerint helyesnek véli, hanem 
amit számára a társadalmi rend és megszokás általános szelleme (Heidegger 
szavaival: das «Mam), kijelöl. Sőt még az ember, bizonyos mértékig, aszerint 
önfeláldozó, jó, vagy akár lelketlen ragadozó, hogy mit szab ki rá a Nagy Álta
linos láthatatlan szociális parancsa. Ilyenformán egész könnyen lehetséges, 
hogy a szociális érzék szerenesés változáson megy át s az úriaskodás és hatal
maskodás szelleme megváltozik s mégis mint survival megmaradnak a belőlük
eredt hibák s a kellemetlenkedő szokások serege. Épp azért, ezek ellen külön 
is kell küzdenünk. Külön napirenden tartott írások, egymást nevelés és gyakor-

I Jellemző példa a kellemetlenkedő hatalmaskodásra a következő: Egy belga 
fiatal törvényszéki bíróval utaztam Freiburg im Breisgauból Pestre. Bécsben átszáll
tunk egy szakaszba, hol három magyar utas volt, kik kijelentették, hogy a kocsi le van 
számukra foglalva. Mivel semmiféle jel nem utalt erre, mégis beültünk. Gúnyos, 
dühös pillantásokkal meredtek ránk, mire a belga megszólalt : «ích bin doch kein 
Neger, warum wollen Sie doch nicht mit mir reisen? Schaun Sie her, ich habe auch 
meine Karte gelösts. - A folytatásból kitűnik, hogy az egész magatartás mennyire 
inkább üres hatalmaskodás, mint rosszaság volt. Az előbb említett belga törvényszéki 
bírót ugyanazok, akik eleinte nem akarták, hogy kupéjukba üljünk, mire Pestre 
érkeztünk, meghívták vadászatra vidéki kastélyukba s az ő révükön egész magyar
országi tartózkodása vendégeskedésele sorozata volt. Ugyanazok az emberek, akik a 
jóság, figyelmesség, önfeláldozás legbámulatosabb tetteit képesek távolállókért is 
megtenni. társadalmi suraskodásie életformájukul tudják a tolakodást, a kizárólagos
sági jogbírtoklásokat a vasúti fülkében stb. 
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lati példa által. A katolikus ifjúság elég erős ahhoz, hogy ha valójában magáévá 
teszi ezen hibák elleni küzdelmet, el is érje, hogy az egész magyar társadalom 
teljességben felébük kerekedhessen. 

A más csecsemőjének ártatlan sírását elviselni képtelen lakók, a szom
szédos vi11ában kora reggel aprófát hasító műveletekre érzékeny polgárok s 
jogukhoz ragaszkodó szomszédok, a puskaporos légkör fürdőhelyeken. étter
mekben s mindenütt, ahol a mindennap robotjának kipihenéséül az «uras
kodás» kidüllesztett mellével hősködni szokás, teljesen megváltozhatnak, ha 
az új katolikus generáció ezek képtelenségét átlátja. A kölcsönös udvariasság, 
szívélyesség, kedvesség szellemének kell jönni. Egy más általános megítélés
nek és más szokásoknak. Melyek nem találnak már többé az «uraskodáss-ban 
való kiélésben, üdülést és megnyugvást. A felebaráti szeretetnek a társadalmi 
élet formáiban való korszerű keresztülvitele és a gyakorlatban való példája, 
talán épp oly nagy feladatok a katolikus ifjúság számára, mint a fentebb 
vázolt többiek. A megmaradt survival-ok kedvezőtlenül kihathatnak az ere
detileg őket kitermelt szellem visszakísértésére. 

7. Levirótusi tendencia 

azaz az ifjúság legjobb erejében levő friss, egészséges hajtásoknak nem is 
annyira fiatalságuk, mint a még nem öregség jogcímén való háttérbe-szorítása 
és elnyomása (egész a negyvenedik évig megy ez.) ellen szintén nemzedékünk
nek erkölcsi kötelessége a küzdés. Minekünk, a most sorra következő huszon
ötös-harmincötös korosztálynak kell jóvátenni az előttünk levő korosztály 
megannyi hibáját és korszerűtlenségét. A mi belátásunkkal, erkölcsiségünk
kel, szorgalmunkkal, tisztaságunkkal kell fedezni azokat a tehertételeket, 
melyeket az előttünk lévő korosztály belátástalansága, erkölcsi könnyedsége, 
kényelmessége halmozott össze. Nagyatyáink s atyáink tiszakálmáni probléma
nélküli «hangulatvilágításs-ban éltek. Cigányoztak, kártyáztak, «gáláns» szerel
meik voltak, uraskodtak, korán jólfűtött hivatalokba kerültek; az idő vitte 
fölfelé azokat, akik a hivatali pályára ráléptek, mint alulról a gép szíjára 
szállt legyet. Az új generáció tanul, sportol, nem cigányoz, nem dorbézol és 
nem iszákoskodik. Hajlandó is a múlt számláit a jövő Magyarország érdeké
ben kifizetni. Az új generációra tovább már feltartóztathatatlan kötelmek 
várnak, melyeket kész magáévá tenni, de kívánja is a maga megillető helyét. 
Nem nyugodhatik bele, hogy szívszorongó bizantinizmussal kelljen lesnie a 
halmozott pozíciók és társadalmi megbecsülés birtokosaitól a «falat kenyeret». 

Mi itt a teendő, az okos és helyes út? Semmiesetre sem az amúgy is nagy 
társadalmi széthúzást még külön, mint «katolikus ifjúság» az «öregekkel» 
szemben növelni a katolicizmus ellenségeinek gaudiumára. A teendőnk egészen 
más valami. Az idősebb korosztály egy más atmoszférában és világszemlélet
ben nőtt fel, nem látja és nem értheti meg teljesen e1nyomottságunk de facto 
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tényét. Ifjúsági egyesületeinknek. szövetkezeteinknek eminenter, arra kell 
törekedniök, hogy megláttassák és beláttassák velük (az idősebb korosztály
lyal) helyzetünk súlyos voltát. Elsősorban is mint katolikus ifjaknak egyházi 
vezetőinkre kell gondolnunk. Az ő kezükért és Krisztus szellemében való segítsé
gükért kell fordulnunk. Az egyesületeinknek nem az az első feladata, hogy az 
előttünk levő generáció politikájához asszisztáljon és statisztáljon, hanem 
hogy az új magyar 'generáció számára az erkölcsi, társadalmi és gazdasági 
helyet megnyerésükkel és meggyőződésükkel kiküzdje, 

Egyre-másra lehet hallani: Trianon súlyos gazdasági helyzet elé állí
tott minket, ezért nem az «öregeb felelősek. Mi nem akarunk demagógiába 
és túlzásokba esni. Tudjuk jól gazdasági helyzetünk kedvezőtlen voltát. 
De tudjuk azt is, hogy nem azonosítható teljesen Trianonnal társadalmi 
helyünk és szerepünk aránytalansága. Ne állítsák Istentől akart rendnek 
az áldozathozásunkat azok, akik maguk nem hoznak áldozatot. 

A levirátusi tendencia fennáll! S ez a tendencia minden aláhanyatIó 
népnél előforduló szimptoma. Változtatáson a belátás segíthet. A kat. ifjú
ság feladata ezen belátást az egyház irányt-adó vezetőinek segítségével 
elérni. Ez az út egyúttal az, melyet Aquinói Szent Tamás «De regimine 
príncipums-jában jelen esetre megszab. 

(8. A nőkérdés
visszássaira vonatkozó teendők taglalását egy önálló tanulmány számára tartjuk fenn.]

• 

9. A szerves szellemi alap hiánya 

A szerves szellemi alap hiányával, az önálló szellemi áramlatok és inieia
tiva nélkülözésével. az újat nem meréssel és nem saját úton járással szemben 
nem elég kimondanunk, hogy ezentúl mindezek ellenkezőjére kell törekedni. 
Ehhez elsősorban a mi magunk elméleti alkotóképességében kell hinni tud
nunk. Addig önálló szerves szellemiség nem lehetséges, míg hitünk önmagunk
ban nincs meg és mint másolók és epigonok a kűlföld fejével gondolkodunk. 
A magyar tudomány, társadalmi rend, politika, közgazdasági élet, közigaz
gatás epigonsága, nem a magyar tehetségen múlik, hanem az önmagában való 
hiten, elmélyülni és önállóan kiterrnelni akaráson. 

A nemzeti büszkeség és magabízás új és más kvalitásaira van szükségünk. 
Olyan nemzeti büszkeségre, mely hiszi, hogy az egész világ számára van mon
dani- és példátadni valója. Olyan gőgre, mely makacsul tudja, hogy a maga 
problémáira megoldásokat csak egyedül képes úgy kitermelni magából, hogy 
annak valóban súlya és jelentősége legyen. A magyar nem veheti fel a rossz 
diák attitüdjét, aki súgás és dolgozatIenézés segítségével akar boldogulni: 
magunknak kell gondolkoznunk feladataink megoldásán. Merjünk újat hozni, 
olyant is, melyre még nincs analógia. A nyugati külföldet pedig főkép..csak 
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egyben utánozzuk : a saját kultúra és szerves szellemi alapok mellett való 
következetes és öntudatos kitartásokban. Mindehhez a szellemi életünk 
nyugodt kerékvágására van szükségünk, mely a szerves érlelődést és kialaku
lást lehetövé teszi. 

M indez azonban csak szólam. Kérdés: mi a közvetlen tett a magyar 
katolikus új generáció számára. Úgy vélem elsősorban írásban, előadásokban,
példákban a magyar objektív szellem sajátosságait kell tudatossá tenni s a 
termelő, alkotó készségének mélyreható vizsgálatai nyomán ezeket a nemzeti 
büszkeséggel egybekötni. A létrehozandó alkotások kétségtelenül nem széjjel
boncolt összetevők lassú, meggondolt összekalapácsolásából jönnek létre, 
hanem a teremtő elragadtatás «deia epipnoias-jában, isteni ittasságá
ban. Zseniális ötlet nem termelhető kicsinyes «kísérletek» segítségével. Mind
ezek dacára szükséges és nélkülözhetetlen, hogy az alkotásokhoz a parancsoló 
követelmények objektív szellemét ismerjük. Nem ez az ismeret hozza, csak 
befolyásolja és öntudatosíthatja az alkotásokat. 

Roppant gátlás Magyarországon, hogy a nyolckilenced résznyi vidéki 
lakosság mintegy öntudatában is s a valóságban is a szellemi élet, vezetés, 
döntés, irányítás periférikus eleme. Minden döntés, kezdeményezés, figye
lembevétel az egy Budapesthez van kötve. Az agyoncentralizált Pestnek 
szükségképen felületesnek, elhamarkodottnak kell lenni s ahol ilyen egyetlen 
központ a gyűjtőmedencéje a szellemi nedveknek, ott szükségképen minden 
szellemi áramlat csak epigonszerű lehet. A szerves szellemi alapokhoz a leg
főbb segítség az ország messzemenő decentralizálása. Itt a kormány is sokat 
tehet hatalmi lépésekkel. A decentralizálás keresztülvitelének nem az a módja, 
hogy a Pesten meglévőnek egy duplikátumát, vagy triplikátumát elhelyezzük 
még valahol a vidéken is, úgy hogy ezért a központ továbbra is csak Pest s a 
vidéki intézmény csak a pesti mása, árnya, hanem szükséges, hogy egyes szer
vezeti központokat a maguk egészében vidékre vigyünk. 

A pesti és a három vidéki egyetemet egyenrangúvá kell tenni. (Efféle 
egyenrangúságról aligha lehet szó, amíg egy pesti és vidéki jogtanár de facto 
jövedelme I: 3 és 4 aránylanak egymáshoz; de kifejezett törvények is nem 
egyenlőnekveszik a vidéki és pesti egyetemeket, pl. a felsőházi törvény a pesti 
egyetem fakultásonkénti, a vidékieknek pedig egyetemenkénti egy taggal való 
képviseletét rendezi el.) Ne maradjon fenn továbbra az a helyzet, hogy a vidéki 
egyetem tanárainak, ha csak azt nem akarják, hogy elfeledjék s a tulajdon
képen áramló életből kirekesszék, Pest felé kelljen törekedniök, s a nyugodt 
munka helyében Pestért kelljen küzdeniök. 

Esetleg az egyetlen műegyetemünket vidékre kellene átvinni. 
Lehetövé kell tenni - ezt különösen fontosnak látjuk! - a vidékről

szerkesztett vezető sajtóorgánumok felállítását. 

(Tudvalévő, hogy például a vezető német legnív6sabb katolikus napilapok 
vidékiek voltak - Kölnischer Volkszeitung, Augsburger Postzeitung -; nívójukés 
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alaposságuk sokszorta felülmúlta a berlini Germániájét. A Harmadik Birodalom vezető
lapjának központi szerkesztősége Münchenben van. A könyvkiadás központja: 
Lipcse.) A Pestre és a vidékre való gyors expediálást is meg kellene oldani megfelelő
tehnikai szervezetek segítségével. úgyhogy az expediálásnak pár órája ne jelentsen 
lemaradást. Ez persze elsősorban is a reggeli és késő esti lapoknál lehetséges. Itt a 
kormánynak tudatosan segedkezet kellene nyujtani. A könyvkiadóknak bizonyos 
kedvezményeket kellene nyujtani vidékre való áthelyezkedésük esetén. A vidéki 
nyomdatermékek szállítási költségét lényegesen le kell nyomni. 

A katolikus ifjúságnak mozgalmai székhelyéül esetleg valamelyik vidéki 
várost kellene kiválasztania. (Persze mindez csak a decentralizálás rendszeres 
megindítása mellett lehetséges. A szervezetlen és szórványos decentralizáció 
elsekélyesítést jelentene, melyet elsöpör Pest centrális irama.) 

Egyszóval: a szerves szellemi alapok biztosításául a felületes, össze
zsúfolt pesti egyetlen hely és élet helyében, a decentralizáció messzeterjedő
politikáját kell folytatni és érte síkraszállni. 

Az epigonság elleni további küzdelem egy felette fontos és jelentős esz
közét látom a külföldi formák puszta leutánzása helyében, az idegen országok 
és kultúrák sajátos objektív szellemének megismertetésében. 

Például a berlini Collegium Hungaricumba, átlag két félévre kiküldött 
magyar tudósjelöltek révén, - kik egyébként jórészt egymás között vannak s 
egy kis magyar szigetet képeznek, - aligha juthat értelmiségünk a sajátos 
német kultúrális szellemhez annyira közel, mintha egyes vezető tudós elmét 
Magyarországra hoznánk. Itt nincs ellentmondás, hogy egyrészről nagyobb 
magyar szellemi önállóságot kívánunk s másrészről külföldi professzorok meg
hívása mellett szélunk. Évente csak kevésszámú ösztöndíjas hallgathatja a 
külföldi kiválóságokat s még hozzá egymást olyan gyorsan felváltva, hogy 
az egyévi ösztöndíj aféle rövididejű mást is látást jelent, de nem messzeható, 
jelentős megismerést és belemerülést a külföld vezető tudományos munka
rendszerébe. Egy év az egyetemi négy évvel szemben inkább csak «Zwielichts-et 
jelenthet, mint új világosságot. 

Egyáltalában nem találnók sérelmesnek, vagy hátrányosnak, ha például 
egy Spranger, Heidegger, Herrigei a magyar egyetemeken tanítana éveken át. 

Ha azt hozzák fel fejtegetéseinkkel szemben, hogy a legelső német professzorok, 
ha mégoly anyagi kedvezéseket is nyujtanánk nekik, valószinüleg mégsem jönnének, 
Magyarországra, megemlítjük, hogy például Eugen Herrigei tíz esztendőn át 
tanított egy japán egyetemen, az angol Bertrand Russel másfél évig tanított egy kínai 
egyetemen, körülbelül ugyanennyi ideig Hans Driesch is. Eugen Herrigelnek szerződése
értelmében már a negyedik évtől japán nyelven is kellett kollégiumokat tartania. 

A külföld objektív szellemének és sajátos tudományos és alkotó munka
rendjének s ezek imponderabiliáinak megismeréséhez okvetlen hozzájárulná
nak az ilyen professzor-meghívások. Másrészről pedig a külföldi ösztöndíja
sok átlagos tartózkodási idejét, az alapos elmélyülés okából, lehetőleg négy 
évre kellene felemelni. 
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Tanulmányunk vázlatossága, sajnos, nem teszi lehetövé, hogy sokat 
időzzünk e tárgynál. Az epigonság megszüntetéséhez hozzájárulhatna az ere
deti tényleges értékeket valójában méltányolni tudó és akaró kritika. Nálunk 
egy-egy nagyság munkáinak bizonyos alárendelt bizánci hadból, gombnyomásra 
működő kritikusai vannak, akik versenyeznek a minél nagyobbat mondó 
magasztalásokban ; s a csodálatos gyorsasággal gyártó tudós professzorok 
az ilyen alárendeltek kritikái nyomán oly önérzettel telnek el, mintha csak 
ők lennének az alárendelt s később szívességet kérő «tanbogaraks s a kritikusok 
a szerepet játszó professzor. A jó kritikákról, melyeket, bizonyos értelemben, 
alárendeltek írnak, azt képzelik, hogy ezek őszinték, míg a rossz - az 
mindig a bosszú műve, Az ember hajlamos a dolgokat úgy látni, amint az szá
mára a legkedvezőbb. Az alázatoskodó, hajbókoló bírálók, hogy hajbókolásuk 
jelentőséget kapjon, másrészről Jecsepülnek, lehúznak is. Általában nálunk 
a kritikában csak égig dicsérés és lehúzás létezik. A jelenlegi kritikai rend 
megszüntetéséhez elsősorban is a nagyobb függetlenség és a klikkatyafiság 
fentebb vázolt «felszámolása» fog elvezetni. 

Az eredeti szerves alapokhoz fog segíthetni, az elért valóban eredeti és 
szerves eredmények kihangsúlyozása és aláhúzása. Ezek kihangsúlyozása 
fontos már az iskolai és az egyetemi tanításoknál. A nagy magyar alkotók, 
feltalálók, szervezők szelleme felette nagy fokban járulhatnak hozzá a magyar 
öntudat és büszkeség kialakításához. 

Az eredeti alapok erősítéséül, mint átmeneti politika szükséges, hogy a 
nem szerves és nem magyar követelményekből fakadó átvételeket, negatív 
előjellel mutassa be a változtatni akaró magyar generáció. 

Röviden a fentiekben látom a szerves alapok hiányának megszüntetésére 
irányuló teendőket.

Szorosabb értelemben vett egyházi feladatokról 
A) A katolikus szellemi áramlatok kritika nélküli átvétele 

Az általános magyar hibák mellett a magyar katolicizmus jellegzetes 
kűlön hibáiról is szólottunk. Igy elsősorban az akatolikus vezető szellem
áramlatoknak a magyar értelmiségi rétegekben való utat törését említettük meg. 

A védekezés első kelléke a tudatosabb világnézeti és politikai műveltség
ben és kellő szellemi alapozottságú katolikus judiciumban vannak adva. Ezek 
éppen olyan biztos vértek és alapok, amint akatolikus szellemi bázisokon, 
csak felemás katolicizmus várható el. Pl. akatolikus liberális, vagy protestáns 
szellemi alapokról soha meg nem érthető a házasság felbonthatatlan szentsége, 
a kolostori ideál, vagy az egyházi hierarchia fegyelme, a pápaság, a szubordi
náció; viszont nagyon is jól megérthető egész sereg felfogás és látásmód, 
mely a katolicizmus örök értékeivel szemben áll. 
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A katolikusabb szellemű világnézeti és politikai műveltséghezelsősorban
szükséges, hogy ezen műveltség legfőbb fundamentumai és alapértékei tuda
tosak és ismeretesek legyenek nálunk, - amennyire csak lehetséges, - a leg
szélesebb rétegekig. Szükséges, hogy ezek annyira «vérré váljanak» társadal
munk gondolkodásában, hogy kiindulópontul szolgáljanak mindennemű osz
tályozásnál és értékelésnél. Hogy ezeken át azonnal észrevegyék s a maguk 
értékeivel szembehelyezzék az akatolikumot s az akatolikus alapelgondolá
sokon épülő mindennemű szellemi áramlatot. 

Ehhez a munkához a katolikus világnézet és műveltség par excellence 
legnagyobb képviselője,Szent Tamás nyujthat számunkra a legtöbbet. Aquinói 
Szent Tamást megannyi művek s főkép saját művei nyomán el kell juttatni 
a középiskolák magasabb osztályain, valamint a kongregációkon, legény
egyleteken, munkaközösségeken, felvilágosító gyűléseken, katolikus közkönyv
tárpolitikán és egyesületi életen át a legkülönbözőbb értelmiségi rétegekhez. 
De természetesen nem aféle a «gyengébb elmékhez igazított» népszerűsködő
alakban, mely bámulatas ügyességgel képes minden mély és eredetiből csak a 
közhelyet kiszűrni és megtartani, s mely a mai alacsonyabb néposztályok 
öntudatát és önbizalmát kihangsúlyozott leereszkedésével annyira bántja 
és sérti, hanem a művek eredeti erejének teljes megtartására törekedve. A túl
magyarázás megutáltató akcióját mellözzük, A nehéz tartalmú szöveg meg
könnyítéséhez sokkal inkább hozzájárulnak a könnyen folyó jó stílus és 
ahol csak lehetséges a közhasználatú szavak, mint a sokféle magyarázások és 
a tartalom átformálása. Meggyőződésem,hogy elsősorban Tamáson át lehet 
a tulajdonképeni katolikus szellemi kultúráltsághoz eljutni. Sőt úgy is merjük 
mondani, hogy kizártnak tartjuk, hogy egy, Tamást alaposan ismerő értelmi
ség még akatolikus lehessen, s az akatolikus rejtett elveket és alapokat hamaro
san észre ne vegyen.Természetesen Tamás terjesztésével egyidejűleg,tekintélyét 
is emelnünk kell, hogy döntő volta, úgy egyházi, mint világi körökben hatá
rozott tudattá legyen s a különböző más egyházi írókkal és tekintélyekkel 
szemben is, mint biztos irányító álljon. 

Tamás tényleges elterjedése, tanainak «vérréválása», már önmagában 
fontos biztosíték az akatolikus áramlatoknak és elveknek a katolikus szellemi 
életben való észrevétlen befészkelődése ellen. Ám Tamáson kívül ott van még 
a javarészt általa befolyásolt vezető szellemek egész sora. A nagy egyház
bölcsélőkön kívül, kiknek átültetése annyi nehézséggel van egybekapcsolva, 
a korunkhoz és a maihoz közelálló szellemek egész táborkara áll. (Marechal, 
Alain, Maritain, Geiser, Honigsheim, Steinbüchel, Sönghen, Przywara stb.) 

Tamás terjesztésén és a jellegzetes katolikumot leginkább megmutató 
világnézeti irodalmon kívül, katolikus fiatal értelmiségünknek, jelesül azon
ban bölcselőinknek.papjainknak, szociálpolitikusainknak állandóan felszínen 
kell tartaniok a katolikum lényegének és tudatának problémáit, és eljuttatni 
ezeket a legszélesebb rétegekig. 
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A hasonló kérdéseket taglaló külföldi, de főleg német irodalomnak nagy 
fontossága van, mégis az önálló munkák érdekében jobb, ha ezek csak segéd
eszközök maradnak és elsősorban is a forrásokhoz fordulunk. 

Már most, ha valamely erőre kapó áramlatban, irányzatban akatolikus 
vonatkozásokat látunk, ezeknek a katolikus közvéleményben való elterjedé
sét ki kell parirozni. Lehetőség szerint ahonnét az ilyen akatolikus elv jön, 
ugyanott, a szülő kezdetnél kell szembeszállnunk vele. Ha valamilyen folyó
iratban jön ilyesmi, szegezzük ugyanott le vele szemben a katolikus szem
pontot s mutassunk rá a nem katolikus vonatkozásokra. Vigyáznunk kell 
emellett, hogy- Lotze szavaival élve, - «das Unrichtige nicht durch allseitige 
Bekampfung und Mitteiiung - fortzupflanzen 1» Szélesebbkörű kíparirozásra, 
csak szélesebbkörű terjedés esetén van szükség. Persze ha az elterjedés való
ban nagy és mindeníelé kiágazó, a közvélemény minden rétegéhez el kell 
jutni a katolikus válasznak s ehhez a leghatározottabb, messze terjedő kampá
nyokat kell szükség esetén megindítanunk. (Itt kedvezőtlen a helyzet annyi
ból, hogy a legeredményesebb szócső, a sajtó, semmikép sincs a kezünkben.) 

Természetesen az akatolikus tendenciák és értékek elnyomása, akkor 
lehet csak valóban eredményes, ha a kiparirozott akatolikus gondolatok 
helyében, valóban katolikusokat tudunk állítani : az észrevevésen és kivédésen 
felül a katolikus szellemben való építőmunka biztosíthatja a katolikus szel
lemi áramlatok primátusát. 

BJA katolikus kulturális öntudat 

A katolikus kulturális öntudat szorosan összefügg a hitbuzgalmi kérdése
ken túl, minden kulturális vonatkozásra kiterjedő katolikus beállítottság
gal. Ehez pedig a hitnek, a már előbbi pontban állított szellemi alátámasz
tása szükséges. És pedig minél magasabb szellemi fokon áll valaki, annál 
behat6bb és messzemenőbb katolikus világnézeti és tudományos ismeretekkel 
kell rendelkeznie. A mi katolikus orvosaink, ügyvédeink, mérnökeink, tanáraink 
sőt ugyanazon szakok tudósai sem rendelkeznek általában, olyan elmélyült 
és jelentős katolikus kulturáltsággal, s világszemléleti képzettséggel, mely 
önmagában feltétlen biztosítékot nyujthat a divatos áramlatok jelszavaival 
és érveivel szemben, l melyek mind lehelik a liberalizmus, szociáldemokratizmus, 
a tehnokratizmus és a túlhajtott nemzeti kultusz, sok esetben nemcsak 
katolikusellenes, sőt egészben keresztényellenes tendenciáit. 

Az alapos és magas szintű szellemi alátámasztása a hitnek, az igazi 
vallásos műveltség, egyúttal megértetni fogja a katolicizmus emelkedett és 
rendkívüli szellemi értékeit. Ezen értékek megismerése pedig feltétlenül min-

I S ha pedig kellő műveltséggel rendelkeznek, még mindig vannak, jóindulatú 
tévedésben levő papjaink, akik úgy tekintenek ezekre, mint holmi «piszkos kon
kurensekres, Az egyház a pap dolga, miért okvetetlenkednek ebbe be laikus ekatolikus 
organumoks, mondta nékem bizalmasan egy pap egyetemi tanár. 
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den kereső katolikus lélekben, bizonyos öntudatot és büszkeséget képes hozni. 
Ma a kvantitás és a hideg számítás technikai időszakában élünk, mikor is a 
puszta érzelem és érzés értékeivel folyton szembehelyezik a hideg észt: nos 
a hideg ész síkján is csak győzelem várhat a katolicizmusra. (Nem hiszem, 
hogy a katolikus vallású «szellemi emberb> valami is annyira megerősíthetné,
mint éppen Szent Tamás rendszere, mélységeinek megismerése.) 

Az egyénenkénti szellemi elmerülés és «alátámasztás» még nem teljes 
biztosítéka a katolikus kulturális öntudatnak. Soha nem hangsúlyozták ki 
úgy az ember kollektiv vonatkozásait és soha nem volt olyan hatalma a 
kollektivumoknak (Nietzsche szavaival, a «hordás-nak) az ember mindennapi 
életében, gondolkodásában, tetteiben, akaratában: mint ma. Éppen ezért 
fokozott jelentőségű, a mély kulturális alapokból táplálkozó egyesületi élet. 
A mi fiatalságunk a Prohászka Munkaközösségek, Emericana, Urak Kongre
gációja s egyéb újabb katolikus egyesületek, szervezetek révén, valóban keresi 
is a mélyről táPlálkozó egyesületi életet. A Prohászka Munkaközösségek pél
dául állandó kurzusokat tartanak, tagjaik egymást képezni kívánják, s hasonló 
törekvésekről tudunk az Emericana kereteiből is. Mindezek értékeit elismer
jük s talán egyesületi kereteink minden katolikus, kulturális cél számára elég
ségesek is. Azonban ezek az egyesületek jelentőséget akkor fognak igazán 
nyerni, ha intézményesen az egyesületi társas életen kívül is hatályt nyer a 
«szellemi alátámasztás) és megalapozás. Az egyesületek feladata csak a meg
erősítés és ébrentartás marad. Az alátámasztás még más teendőket is kíván. 
Ezeket röviden a következőkben gondoljuk leszögezhetni. 

Egyetemi hitoktatás. Mindennemű világnézeti kérdésről hallhatunk az 
egyetem bármelyik fakultásán. Az összes fakultások számára szóló «publices 
előadások, bölcseleti, természettudományi, jogi, közgazdasági ismereteket 
nyujtanak az egyetemi hallgatóság minden csoportjának. Mindezekkel szem
ben, a magasabb hítkérdésekről. katolikus «publice» előadások nincsenek. Az 
összes fakultásbeliek hitbeli műveltségének emelésére nincs semmiféle szerv. 
Maga az egyesületi élet nem pótolhatja ezt, még ha itt-ott teológus professzo
rok előadásai is szerepelnek azok kulturális műsorán, Rendszeres egyetemi 
epublicei kollegiumokra van szükség, melyek az egyetemi hallgató színvonalá
nak megfelelőenfoglalkoznak a katolicizmus világnézeti problémáival. A közép
iskolák színvonalán nem állhat meg az értelmiségbe tartozó ember s így a 
középískolai vallásoktatás nem jelenthet számára befejezést. 

A felemIített egyetemi hitoktató előadásokhoz hasonlóan, a különböző
foglalkozási ágak szervezeteinek kulturális programmjába fel kell vétetni 
az egyesület tagjai számára való rendszeres hitelőadások tartását. Esetleg 
keresztülvinni, hogy esti publice előadásokat hallgathassanak az egyeteme
ken. A városi, állami katolikus tisztviselők számára, esetleg a közületek segít
ségével kellene rendszeresíteni az ilyen magasabb színvonalú ismeretterjesztő
sorozatokat. A közületek által fenntartott szabad egyetemeken és népművelési
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munkákban, a közületeknél helyetkapó katolikus befolyás segítségéve! katoli
kus világnézeti előadások és témák rendszeresítését kellene bevezetni. 

A katolikus kulturális öntudathoz szükséges egyébként még az is, hogy az 
egyház azon papjai, akik magasabb értelmiségbeliekkel. mint lelkipásztorok össze
jönnek, olyan tudós kulturális képzettséggel rendelkezzenek, hogy azok színvonalának 
megfelelő szavuk lehessen a magasabb szellemi élet kérdéseiben is. A magasabbrendű
szellemi élet kétségtelenül nem választható el a lelki élettől, az előbbi nélkül az utóbbi 
csak éppen olyan kevéssé lehetséges, mint égő lámpa, a szövétnek összetartó szálai 
híjján. Hogy rendelkezhessen valaki katolikus kulturális öntudattal, ha a papja, a 
kulturális, szellemi problémáihoz nem tud hozzászólni. A különböző szellemi és poli
tikai áramlatokat, a lelkipásztornak jól kell ismernie és róluk állást kell foglalnia. 

A kulturális öntudatot figyelembe vevő egyházpolitika szorgalmazása, véleke
désünk szerint szintén olyan feladat, amelyet az ifjúságnak, a most sorrakerülő gene
rációnak, feladatául kell tekinteni. Prohászka már negyvenegy évvel ezelőtt így írt 
a Magyar Sionban: eAki most újkori szegénnyel szóbaáll hitről, lélekről, üdvröl, 
annak nem lehet elkerülnie a szocialista kérdések megválaszolását, melIyel tele van 
tömve az eszük, meg a szívüks. 

A szellemi alátámasztás és mélyről táplálkozó egyesületi élet mellett 
a katolikus, kulturális öntudat kialakításához elsősorban szükséges az ön
tudatosságot szorgalmazó akarat. Ennek az akaratnak kell áthatnia szemlé
letünket, tetteinket és ezen akarat szemelőtt tartásával tekinteni a kulturális 
kérdésekre, hitkérdésekre s társadalmi vonatkozásainkra. Ezt az akaratot 
érlelni és táplálni képes minden katolikus ember, úgy magában mint mások
ban. Hiszen minden tudatos pillanatunk a hatások végtelen sorozatából áll. 
A katolikus ifjúságnak kétségtelenül fontos kötelessége, szándékkal, szóval 
és tettel, minden vonatkozásban hite kulturális öntudatát erősíteni.

ej A magyar protestáns-katolikus guerilla harcok 

A katólikus-protestáns villongások eltüntetéséhez legfőbb kellékek - az 
elcsépelt Montecuccoli analógiákra - a tapintat, a tapintat és a tapintat. 
Arra a kérdésre, hogy voltaképen melyik felekezet az előidéző, azt felelhetnők.
hogy maga az attitüd, melyet egymással elfoglalnak. A vallások egymással 
szembeni egész attitűdjének kell megváltoznia, korszerűbb szemléletnek jönni, 
mely kölcsönösen túlemelkedik kicsinyes zsörtölödések lehetőségein. Mely 
kölcsönösen nem akar kihívni és kihívásokat látni s amely egész beállított
ságában hajlandó túltenni magát meddő csatározások felesleges műveletein.
A mi generációnk már nem engedheti meg magának azt a korszerűtlen, esz
telen luxust, hogy amikor minden keresztény értéket veszély fenyeget, egy
mással szembenálljunk. 

Természetesen a változásnak kölcsönösségen kell alapulnia s kétségtelen, 
hogy egy más attitüdnek megteremtése az új, a sorra jövő nemzedékre vár 
s mivel a többség részén van a kezdeményezés erkölcsi kötelme, elsősorban
a fiatal katolikus nemzedékre. Hogyan alakítható ki ez a másfajta attitüd 
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s főkép miben álljon? Felfogásunk szerint a protestáns-katolikus mindennemű
válaszfalak gyengítésén és sok tekintetben való együttműködésben. A katoli
kus és protestáns egyesületeknek, szövetségeknek, szervezeteknek nem szabad 
valami sérelemmegtorló, tiltakozó intézményekké lenni, hanem keresniök 
kell az elválasztó momentumok helyett, az összefűzőket : a közös keresztény 
érdekeket és a közös magyar célokat. Ezekre kell ifjúsági szervezeteinknek 
tekinteniök. Amilyen kevéssé ajánlatos tárgyaló asztalhoz ülni protestáns 
és katolikus szövetségeknek vallási kérdések eldöntésére, vagy megtárgya
lására, époly örvendetes és hasznos lehet, ha összefognak és közelebb jönnek, 
a közös érdekek teendői ügyében. A kívánt attitűdhöz sokat igérő tett, ha a 
katolikus és protestáns ifjúsági egyesületek és szervezetek megértést és együtt
működést találnak egymással. A felesleges csatározást provokálókat maguk 
az illető vallási szervezetek taszítsák ki maguk közül, A vallásos fiatalság 
egyesületeinek, a közös érdekeket néző egységet kell szorgalmazniok, úgy hogy 
ha az idő megkívánja: a «vereint zu schlagens nagy erkölcsi és hatalmi lehető
ségeit valóra válthassák. 

.' 

Befejezés 

A magyar sajátos hibákat és katolikus magyar hiányokat, valamint ezek 
orvoslásának programmatikus lehetőségeit, nagyjában és vázlatosan ismer
tettük a fentiekben. Kétségtelen, egész sereg égető kérdést nem érin
tettünk. Szándékunk volt épp azokat a problémákat elővenni, melyeket leg
kevésbbé hangoztatnak s viták és meggondolások tárgyát nem igen képezik. 
A «rámutatásrai talán mégis főkép azoknál a dolgoknál van szükség, melyeket 
nem látunk amúgyis. Kihagytuk problémák tárgyalását, melyekre vonatkozó
lag semmi újat nem tudtunk volna mondani. Ez egész vázlat gondolatok 
gyors, lázas papirra vetése, a lázas papirra vetés elmaradhatatlanhiányaival. 
Ha ezt a vázlatot is még jobban összefoglalni akarjuk, úgy mondhatjuk, hogy 
a katolikus mai ifjúság főfeladat-komplexurnát- az általános magyar hibák
nál -, az uraskodás antiszociális korszerűtlen szellemének megszüntetésében 
látjuk; s a vallásos életben előálló hiányokkal szemben a szellemi vonatko
zások kimélyítését s öntudatosítását tartjuk szükségesnek. 

Kétségtelen, nagy feladataink vannak, melyek nélkül a jövő kicsúszik 
lábunk alól és eszményeink és érdekeink vereséget szenvednek. Csak rajtunk, 
belátásunkon és tettkészségünkön múlik a győzelmünk. Meg kell mutatnunk, 
hogy érdemesek vagyunk azokra a végzetesen veszélyes, erős szívet és hideg 
elmét kívánó feladatokra, melyek elé a sors állított. Balsorsból szerencsét 
kovácsolni felette nehéz tett, - de minél nagyobbak a nehézségek s minél 
súlyosabbak a megpróbáltatások és kísértések, annál magasabb értékű az 
utánuk elkövetkeződiadal! Vállaljuk kötelességeinket és bízzunk a jövőben!
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