
HORVÁTH BÉLA:

•• ••
OROK fORRADALOM

Ez a szó: forradalom, e gyönyörű szó leginkább olyan ál
lamokban szerepel a tiltott szavak jegyzékén, melyekből a
szolgaság salakja sohase forrott ki, mert forradalmuk so
hase volt. A legalábbis viszonylagos szabadságban élő Hé
pek, melyek a világtörténelemben sikeres forradalmakat
produkáltak, korántsem kárhoztatják e szót annyira, mínt
a szelga-népek bölcsei. Voltaképpen félénken írom le én
is e hatalmas zengésű, elragadó szót: forradalom! fé've
írom le, mert hiszen ma is csak ott vagyunk még,
hogy leginkább ünnepélyes politikusok merik kimondani
e szót dupla tokával és szimpla gallérral, riasztásul a va
sárnapi kultúrdélutánokon óbudán, mennydörögvén: vi
gyázzatok, mert jön a forradalom! Pedig nem is jön. De a
vasárnapi mosodatulajdonosok, miután párolt tehén-húst
ebédeltek, bólogatnak és vigyáznak, szemük előtt véres ár
nyak lebegnek, pincebeli összeesküvők, bitófák, szőrös ke
zek s a reakció többi igen unalmas utalása. Oly kitartóan
s teli torokkalordították - kizárólagos joggal - az e~

nyomók a "forradalmat", hogy a forradalmárok, ha voltak,
ajkukra sem merték venni, még elsóhajtani se nierészel
ték. Ezt a szót teljesen kiirtottuk, körülírásokkal pótoltuk,
mi féltünk tőle, s immár nagyon ügyesen tudunk olvasni
és írni a forradalomról, anélkül, hogy ezt a szót leírnők.

Mi a forradalom? - kérdem s nem merek felelni rá,
inkább nemzetünk nagy írój át, a szelíd-mosolyú Jókai Mórt
idézem, aki e kérdésre minden időknek megfelelt már:

"Minden, mi szép, minden, mi fönséges, e szóban ben
ne van. Istenirgalom és emberszeretet, férfierény és nő

szerelem, néphatalom és világszabadság; - minden, min
den e szóban: forradalom. Ki boldogtalan volt, a forrada
lom szívét meggyógyítja; ki félt, bátorrá teszi, a vak sze
méről a hályogot letépi, mindent ad mindenkinek, s még
sem vesz el senkitől semmit. Igazságot tesz mindenkinek
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s mégsem áll bosszút senkín. Mindenkit megvéd s mégsem
üldöz senkit. Mert fegyvere nem halált, hanem életet oszt.
Vannak, kik azt hiszik, hogya forradalom eszméje egy a
zsarnok-gyilkolással. Ez lehetett akkor, mídön a zsarnokok
a népet üldözték, midőn a nép szabadság után sóvárgott s
.esak egy Brutusnak kelle születni minden Caesar mellé,
hogya népszabadság biztosítva legyen. Ojabb időkben a
zsarnokok találtak módokat, amelyekkel a népeket maguk
ba ezereimessé tegyék, s ha ledűl egy, a nép másikat emel
helyébe. Ilyenkor nem a zsarnokokat, a rabszolgákat kell
kiirtani. Mihelyt nem lesznek rabszolgák, nem lesznek
zsarnokok. S ide nem kell kard, nem kell guillotin, ezt
tenni fogja a forradalom szelleme."

Igen, a forradalom szelleme I mely szembeszáll a go
noszsággal és legyűri a pokol földi helytartóját. Forrada
lom: ez a jobbak örök lázadása, örök sóvárgása, hogy job
bak legyünk. Hogy megváltoztassuk a gonosz intézmények
önzését és mindenki, aki él, méltó legyen az életére. Az is
aki dolgozik. Az is, aki erőtlen és gyönge. Az igazságot ki
mondani, küzdení érte és megvalósítani: ez a forradalom.
Ez a halhatatlan forradalom, mely örök időktől tart s cél
ját nyilván csak az Utolsó Itéletben éri el, amikor az egye
dül érvényes Bíró fog ítélkezni a gonoszság felett. De bár-

_mily reménytelennek látszik a mi küzdelmünk a térben és
időben a gonoszság múlandó uralma ellen, örök forradal
munkat a világ végezetéig fel nem adhatjuk. Vakreményű,

konok forradalmár vagyok, mert nem tudom feledni cso
dálatos mesterem és oktatóm, egy spanyol Jezsuita Atya
inteImét: "győzni annyi, mint minden tőlünk telhetőt meg
tenni és Istentől várni a győzelmet."

S ha igaz, hogy a nép zsarnokot kíván és jól érzi ma
gát a szolgaságban, akkor nekünk, keresztény íróknak,
kiket Szalézi Szent Ferenc vezérel, nekünk, kik ihletésün
ket a Római Egyház legdicsőbb szentjeitől kaptuk: Aquinói
Szent Tamástól, Sziénai Szent Katalintól, Loyolai Szerit
Ignáctól, nekünk az is a dolgunk, hogy fölriasszuk a sze
génységet, kihirdessük a szegények dicsőségét és soha
nem hátrálva, soha meg nem tántorodva küzdjünk a cső-
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cselékért, hogy ember legyen a. csőcselékből. Küzdjünk az
emberért, mely ember lenni nem tud, s nem akar; küzd
jünk az emberért: az elnyomóért, az emberek farkasáért
és meghódítsuk mink az üldözőket és az üldözötteket. Ez
a mi forradalmi örökségünk, a szentek hagyománya, hogy
szembeszálljunk a világi gyalázatossággal, szembeszáll
junk példánkkal. életünkkel és miiveinkkel. S amint Szié
nai Szent Katalin kérte a Pápát: ha nem elég a könyör
gés, ha nem elég a szeretet, hogy megsemmisítsd a gazo
kat és kiseperd a szemetet, ám tedd ezt erőnek erejével,
- így kell nekünk a vértanúságig küzdenünk a gonosz
ellen e gonosz világban, mely kereszténynek nevezi ma
gát, holott a kereszténység nagy parancsát meg nem fo
gadta s Krisztusból, szegények és üldözöttek Királyából,
csak élni tudnak, de meghalni Erte alig akadna tanítvány,
és végbe vinni parancsát nincsenek se bölcsek, se herce
gek, se hadvezérek.

Zsarnokot kíván a nép s a zsarnok szabadságot is ad
a szolga-nemzeteknek: szabadságot, a gonoszságra, szabad
ságot a pokol kapujáig. Az új vezérek a pokolba bátran
bevezetnék, a vér őrült vallását hirdetik eretnek tanaik
ban, mintha bizony a Megfeszített nem törölte volna le
rólunk a pogányság kínját s nem egyesítette volna szere
tetében és sebeiben a fajokat, mintha bizony nem hívott
volna meg mindenkit a kegyelemre. Ö nem ismert fel
sőbbrendű "vérképletet," hanem elvezetett a "véres
dombról" - amint Ohesterton írja karácsonyi balladájá
ban - s fölszabadított minket:

"Mindenki cimerét megadtam ~s a törv~nyt kileheltem;
Bárhová jussatok, már szolgaságba jutni lehetetlen."
" ... ne ha{Jyjatok vitát a Cimeren: hirdessetek Keresztes

Háborút!
És minden trombitát,ágyút, nyilat, fáklyát, hajítóg~pet ~s

kardot keressetek meg,
Mert az Eny~m e rend, amit minden milvemnek Én teremtek."

Mi védelmezni fogjuk e rendet, a keresztény tökéle
tességet, a keresztény szabadságot, a jóság és ezeretet sza-
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badságát, védelmezni fogjuk a "sötétség éjjelén" műve

inkkel, imádságunkkal, tisztaságunkkal, s ha kell: "erő

nek erejével," ha kell: hajítógéppel és karddal is. Ez a mi
forradalmunk, a maradandóság forradalma a mulandó
ság ellen, a tökéletesség zendülése a tökéletlen ellen. Ez
a mi forradalmunk, a jóság forradalma, mely arra int,
hogy meg ne rettenjünk a csaló vezérektől és hitvány
zsoldosaiktól, hanem európai költők, néma költők, szám
űzöttek és menekültek, mi hódítsuk meg az utcát és a vá
rosokat, mi járjuk a tereket és "kiáltsunk a csőcseléknek

. s ragasszuk ki a falakon az égi bölcseséget."
Nincs kétségem abban, hogy odaadásunk és aláza

tunk, bátorságunk és ellenállásunk, ha kell: a modern
vértanúság, az inség s az üldöztetés nehéz útjain, a mi ko
nokságunk: a mi jóságunk forradalma megdönti a gonosz
ság földi uralmát és példát mutat a "proletár utókor"-nak
fl nagy vigasságot az üldözötteknek és az elnyomottaknak,
akikért fölkelt a Betlehemi Csillag. S egy intelmet kiál
tok magamnak és társaimnak, hogy a gyilkosság mai meg
dicsőülésén a szentek szelídségével és a hitvallók bátor
ságával hirdessük ki a jóság forradalmát a gonoszság for
radalma ellen, küzdjünk a jóság szabadságáért a gonosz
ság szabadságával szemben, küzdjünk a gyilkosság ellen
az üldözöttekért, bánatunkkal és alázatunkkal:

,,Jaj európai költ6k, drága társak,
A nemzetek itt egymásra vadásznak,
És bi1neink a kárhozat ba ráznak,
Most kell nekünk a bánat és alázat!
Az ember pattogó pokolnak adta húsát
És körbejár a háborús vágy,
Kezükben bomba robban és agyukba puskatus vág,
Barátaim, most kell a vértanúság."

Horváth Béla.
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