
Lékó Béla A SZEGÉNYEK
EVANGÉLIUMA

Amikor Keresztelő szent János követei megjelentek Jézusnál, hogy
megkérdezzék tőle, Ö-e az eljövendő, vagy mást várjanak, Jézus külde
tésének bizonyítására többek között arra is hivatkozott, hogy a szegé
nyeknek az evangélium hirdettetik. (Mt. 11. 5.) Máskor meg magára alkal
mazta lzaiás próféta szavaít: "elküldött engem örömhirt vinni a szegé
nyeknek". (Lk; 4, 18.) Ezek a szavak cselekedeteivel. összhangban bizo
nyítják, hogy Jézus küldetésének egyik legfontosabb feladatát látta a
szegényekkel, apásztornélküli .nyájjal való foglalkozásban. Mivel mun
kéjának folytatását az Egyházra bizta, semmi kétség sem férhet hozzá,
hogy az Egyháznak egyetemessége mellett is, mínt jellegzetes ismertető

jegyét kell számontartania a szegénységgel, a néppel való összetarto
zásnak az érzését. Az Egyház míndenkit hiv és mindenkít vár, míndenki
nek szerető, gondos édesanyja, de mégis .legínkább a leggyámoltala
nabb, a legelhagyottabb, a segítségre leginkább rászoruló rétegé, a sze
génységé. Az egyháziakqak mindig tudniuk kell, hogy a szegények az
övéik és a szegényeknek is érezniük kell, hogy ők az egyházéi. Ha ez a
kettős tudat elhomályosul, ha az egyik nem érzi magáénak a másikat,
Krisztus szándéka emberi gyöngeségek folytán olyan változást szenve
dett, mely sürgős helyreállitásért kiált.

Az Egyház ennek tudatában volt mindig. Nagy szentjeinek hosszú
sora egész külső tevékenységet a szegényeknek szentelte, hogy testi
lelki szükségükön segítsen. A pápák különösen az utolsó század folya
mán mélyrehatóan a kérdés lényegét keresve, foglalkoztak a szegény
ség társadalmi helyzetével. Viszont igaz, hogy az egyháziak nagy része
felfogásában és életmódjában ennek ellenére alkalmazkodott az ural
kodó rétegek felfogásához és életmódjához. Ennek a ténynek is, amely
nek részben társadalomtörténeti okai vannak, részben az emberi gyen
geség a forrása, bizonyára szerepe volt abban, hogy a politikai hatalom
új birtokosai, akár - a mai értelemben vett - jobboldaliak voltak, akár
baloldaliak, egyformán ellenséget láttak az Egyházban és ellenséges
magatartást· tanusítottak iránta. Tanítását laikusoknak alig észrevehető

módon meg nem értésből, vagy szándékosan eltorzították és az eltorzí
tott igazságokból olyan következtetéseket vontak le, melyek sohasem
illettek az Egyházra.

A jobboldaliakpl. gyűlöletet hirdetnek az Egyház ellen, mert őt

tartják a legnagyobb bűnösnek a baloldali demokrácia létrehozásában.
Amint mondják, a kereszténység hozta és az Egyház hirdeti, hogy lsten
előtt minden ember egyenlő, hogy minden 'népet egyenlő jogok illet
nek meg, holott az egyenlőség gondolata csak látszatra igazság, a való
ságban az igazság megtagadása, a legszörnyűbb igazságtalanság. Akik
az emberek egyenlőségét vallják, elvetik a nagy emberekben való hítet.
Az egyenlőség nevében leszorítják helyükről a tehetségeseket, a ráter
metteket, az erőseket és közepeseket. átlagembereket vagy éppen gyen
géket, korcsosokat ültetnek a helyükbe. A minőséget felvált ják a mennyi
séggel és ezzel kifejlesztik a csordaerkölcsöt és uralomra juttatják a
csordaösztönöket. A demokratizmus, a parlarnentárizmus igazi nihiliz-
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mus, mely lezülleszti a rendező erőt és minden magasabb értéket meg
semmisít.

A jobboldaliaknak ez az okoskodása csak kiindulásában tartalmaz
igazságot. Valóban úgy van, hogya kereszténység az embereknek bizo
nyos tekintetekben Isten előtt való egyenlőségét vallja és tanítja. Min
den ember Isten teremtménye, mindegyiknek Istentölszármazó halhatat
lan lelke van, Krísztus minden ember lelkének váltságáért vállalta meg
váltói tevékenységét, tehát mínden embernek joga van rá, hogy emberi
méltóságát elismerjék és megbecsüljék. Az Egyház mínden embernek
egyformán rendelkezésére is. áll, hogy a Krísztustól rendelt megszentelő

eszközöket kiszolgáltassa nekik. Az egyik ernber lelke fajra, nemre,
állásra, méltóságra való tekintet nélkül olyan érték a szemében, mínt
a másiké. Mindenkit üdvözíteni szereme. míndenki számára szeretné
biztosítani mind az evilági, mind a másvilági boldogságot.

De ha mindenki számára követeli is emberi méltóságának elisme
rését, ebből még nem következik, hogy tanítása szerint míndenkí egyenlő

értékű és mindenkit egyenlő jogok illetnek meg. Bizonyos jogokat em
beri mívoltánál fogva mindenki követelhet magának, ha emberi módon
viselkedik, de ezeken az általános emberi jogokon felül erős különbsé
gek is vannak. Képessége, adottsága, teljesítménye szerint más-más
jogok illetnek meg míndenkit és mások a felelősségeik is. Az Udvözítő

két egymáshoz nagyon hasonló példabeszédben világítja meg ezt az
igazságot. Az egyik a minákról szól (Lk. 19, 12-26.), a másik a talentu
mokról (Mt. 25, 14-30.).

Az első szerint egy nemes ember messze földre (valószínűleg Ró
mába) utazott, hogy hazájának királyságát (a császártól) hűbér gyanánt
megszerezze. Bár polgártásai szintén követséget küldenek a császárhoz
és tiltakoznak ellene, hogy ő uralkodjék rajtuk, mégis biztosra veszi
sikerét és már joelőre megbízható tisztviselőkről akar gondoskodni.
Nem elégszik meg azzal, hogy személyéhez ragaszkodjanak, hanem rá
termettségüket is próbára akarja tenni. Kiválogatja tíz emberét és mind
egyikre rábíz egy-egy mínát, hogy üzérkedjenekvele, míg odalesz.
A kitűzött feladat tehát képességekre való tekintet nélkül egyforma és
éppen arra való, hogy azonos körűlmények között való índulással, ki-ki
megmutassa bátorságát, vállalkozó kedvét, leleményességét. Az ered
mény valóban nagyon különbözö is lett. Az egyik egy minán tíz minat
keresett, a másik ötöt, a harmadik talán egyet, de akadt olyan is, aki
úgy hozta vissza a minát, ahogy kapta, mert elásta, nehogy sikertelen
próbálkozással elveszítse. Az új király azután eredményeik alapján bízza

,meg öket fontos, vagy kevésbé fontos feladatokkaL Aki tíz minát kere
sett, tíz város kormányzója lesz, aki ötöt, öt városé. Aki pedig munkához
sem mert fogni, nem menti meg politikai hűsége, egi mináját is elveszik,
és mitsem használ neki pártfogóinak közbenjárása.

A talentumokról szóló példabeszéd mintha csak ott kezdődnek,

ahol a minákról szóló végződik. Itt már a talentumok elosztása "kinek"
kinek a maga tehetsége szerint" történik. Igy kap az egyik öt talentu
mot, a másik kettőt, a harmadik csak egyet. A talentumok tehát nem a
tehetséget jelentik, amint általában érteni szokták, hanema munkaköröket,
melyek közül az egyiknek ellátására nagyobb tehetség és rátermettség
kell, mint a másikéra. ts a megbízó, aki a tehetségeket már ismeri, nem
elégszik meg ezzel a tapasztalattal, hanem arra is kíváncsi, hogy dol
gozik-e ki-ki tehetsége szerínt, vagy elbízza magát és lustálkodik. S ami
kor azt látja, hogy az öttalentumos öt talentumot, a. kéttalentumos két
talentumot szerzett, mindkettőt ugyanazokkal a szavakkal dícséri meg
és mindkettőt elölépteti: "Jól van, derék és .hű szolgám; mivelhogy a
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kevésben hű voltál, sokat bizok rádi menj be urad örömébe". Ellenben,
akit semmitevésen kap", rosszabbul jár, mint az, aki talentumával sem
mit sem mert kezdeni. Ráclvassák, hogy gonosz és rest szolga, nemcsak
a talentumot veszik el tőle, hanem még be is záratják és nem használ
neki sem a sírás, sem a fogak csikorgatása. -

Az evangélium szerint tehát Isten mindenkinek adott bizonyos fokú
és irányú tehetséget. Minden embernek kötelessége, hogy a neki adott
tehetséget kifejlessze. Viszont a vezetőknek az a kötelességük, hogy
ezeknek a tehetségeknek megnyílvénuléséra alkalmat adjanak és lehető

ség szerínt kit-kit a neki megfelelő helyre állítsanak. Az elnyert munka
kört azután hüségesen kell míndenkínek betöltenie. De hűségük és lelki
ismeretességük szerínt kell őket méltányolni is. Nem tehetségük, nem
állásuk, -nem méltóságuk szerint, hanem becsületességük és hivatásuk
hoz való hűségük szerínt, Ha valaki kisebb tehetséggel, kisebb munka
körben, de teljes képességével dolgozik, éppenolyan megbecsülésre és
elismerésre méltó, mínt aki nagyobb tehetséggel nagyobb feladatot lát
el kifogástalanul. Aki ellenben egy feladatkör ellátására képtelen, vagy
képességet nem használja fel betöltésére, annak semmi helye nincs a
közéletben. Az evangélium nem ismeri az Ú. n. szamárlétrát, melyen
időnkint mindenkí lép egyet Telíelé, hanem az előlépés mindig érdem
nek a jutalma. Az emberi méltóság nemcsak jog, hanem kötelesség is.
Minden emberi értéknek legigazibb fokmérője a hivatás iránti hűség.

"Hic jam quaeritur inter díspensatores -- amint Szent Pál írja -, ut
fidelis quis ínveníatur" (I." Kor. 4, 2.). A "nagy" emberek is csak akkor
nagyok, ha becsületesek es a becsületes "kis" ember mindig nagyobb,
mínt a becstelen "nagy".

Az a felfogás tehát, míntha a kereszténység volna szülőanyja és
hordozója az igazsággyilkos egyenlőség gondolatának, nem egyéb az
eyangélíum felületes megértéséből származó látszatnál. A valóság az,
hogy még a mennyországban sem leszünk egyenlők a keresztény tanítás
szerint, hanem ott is érdemeink szerint foglaljuk el helyünket. "Más a
fényessége a napnak, más a fényessége a holdnak és más a fényességük
a csillagoknak; .az egyik csillag is különbözik fényességben a másik csil
lagtól. Igy van a halottak feltámadása is" - olvassuk Szent Pál első

korintusi levelében. (15, 41-42.)
Az Egyház és a kereszténység tehát igenis demokratikusak, mert

nem ismernek apriori különbséget ember és ember között. Minden ember
számára követelik, hogy Istentől kapott képességeit kifejleszthesse és
azok szerint érvényesülhessen. S nincs az emberiség történetének még
egy intézménye, amelyben ezek az elvek úgy érvényesültek volna, mmt
az Egyház életében. Nemcsak szentjei vannak a társadalom mínden réte
géből, hanem papjai, püspökei és pápái is. Nem vállal azonban a keresz
ténység és az Egyház közösséget a demokráciának azzal az elfajzott for
májával, melyben az "egyéni érték és kiválóság egészen elvész, sőt gyű·

löletessé válik. .
Ha most már annak a rokonszenvnek a jeleit keresnénk, melynek

a demokrácia révén kellene a baloldalon az Egyház és a kereszténység
iránt mutatkoznia, semmi eredményt sem tudnánk felmutatni. A bal
oldal már elméleti alapvetésében szembefordul a kereszténységgel. Nem
csak hogy tisztán a téstre és e világra szabja a maga tevékenységét,
ami még nem volna olyan nagy baj, hanem kifejezetten tagadja, hogy
a testen és e világon kivül van még más is: lélek és másvilág. Úgy vélí,
az emberiség boldogulását csak gátolja, hogy a kereszténység annyit
prédikál a másvilágról, mert ezzel a figyelmet elfordítja a legvitálisabb
érdekektől. A vallást legfeljebb magánügynek hajlandó elismerni, de
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ahol alkalom kínálkozik rá, nemigen mulasztja el, hogyellenszenvének
kifejezést adjon. Már eleve jobboldalinak, a nép érdekeivel ellenkező

nek minősít minden megmozdulást, amelyben keresztény vonatkozás van.
Az elvi ellentétet gyakorlati oldalról való támadásokkal erősíti.

Belekapaszkodik mindabba, amit vádként lehet felhozni az Egyház, a ke
reszténység, a papság ellen. Ezeket a maga kívánságán, elképzelésén át
alakítja és tálalja fel és szereti úgy feltüntetni a dolgot, míntha ezeknek
a hibáknak, gyarlóságoknak vagy bűnöknek összessége yolnaa keresz
ténység és az Egyház. Am ez is csak látszat! A vádak nagyrésze csak el
hangzott szó, nem bírja el a vizsgálatot. Más részük nem is katolikus,
csak magyar baj. De mégha egyetemesebb volna, akkor sem lehetne
belőle végleges következtetéseket levonni. Éppen a katolíkus Egyház
története szolgáltat számtalan bizonyságot arra, hogy míg az elvet tisz
tán és tisztelettel őrzik, a megújulás lehetősége mindig adva van, akár
milyen elterjedt legyen is a megromlott gyakorlat. A kishitű kortársak
elégedetlenkedhetnek, vagy kárörvendhetnek, az erőshitűek azonban
tudják, hogy Isten belső vagy külső erők felhasználásával előbb, vagy
utóbb elhozza a jórafordulást és ettől a meggyőződéstől vezetve, maguk
is dolgoznak rajta.

Igy pl. a közelmult idők leggyakoribb és leghatásosabb vádjának
bizonyult a magyar egyház nagykiterjedésű földbirtokai ellen támasz.
tott kifogás. Annyira hatásosnak, hogy ma sem akarják ezt elejteni, ha
nem oda módosítják, hogy az' Egyház ezek elvétele miatt ellensége a
demokráciának. Kétségtelen, hogy az egyházi birtokok iránti ellenszenv
olyan általános volt már, hogy még azok sem titkolták, akik egyébként
az Egyháznak és a papságnak barátai voltak. Lehetetlen volt ezt az elé
gedetlenséget lépten-nyomon észre nem vennünk. Még a lelkipásztor
kodó papság is érezhette, ha javadaImi földjének terjedelme nagyobb
volt az ott szokásos átlagnál. .

Nehéz volt a helyzet nemcsak a birtokok terjedelme, hanem elosz
tásuk és jövedelmük felhasználása miatt is. Voltak egyháziak, akik bő

velkedtek benne. voltak, akiknek semmi sem jutott. Nem volt szigorúan
meghatározva a jövedelmek felhasználásának módja sem, Az egyházi
bírtokból valóban sok volt az Ú. n. célvagyon, mely szükséges intézmé
nyek fenntartását biztosította, de akadt bőven,olyan is, mely csak sze
mélyi célokat szolgált: jólétet, kényelmet, fényűzést, rokonok támoga
tását, s ugyanakkor új, korszerű intézmények anyagiak híján nem tud
tak létrejönni.

A papság is érezte ezt a fonák helyzetet és nem védte az egyhází
. vagyonnak ezt az idejétmúlt formáját. Az előkerült .. adatok szerint a

püspöki kar az egyházi intézmények fennmaradásának biztosítása mel
lett ismételten tárgyalt a kormányokkal a földbirtokról való lemondás
ról. Nagy szenteknek az egyházi vagyon ellen szóló írásai egymásután
elevenedtek meg a papi lelkiséget sürgető folyóíratok hasábjain. Ezek
a lapok sarkigazságként hirdették, hogya lelkipásztorkodó papság csak
annyiban tudja hívei között helyét megállani, eredményeket csak any
nyiban érhet el, amennyiben le tud mondani a gazdagság előnyeiről és
apostoli szegénységben tud élni, Ismételten hangzottak el buzditások,
hogy a lelkipásztorkodó papság önként vállalja a szegénységet, még
akkor is, ha javadalma van. Bizonyították. hogy az egyházi javak ha
szenélvezetének mai gyakorlata visszaélések eredményeként alakult ki
és az Egyház érdeke, hogy ez a gyakorlat külső beavatkozás nélkül mí
nél előbb megváltozzék. (L. a "Papi Lelkiség" c. kiadványsorozat köte
teit.) Előre látható volt azonban, hogy a második világháború vége meg-
hozza az erőszakos megoldást. .
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Ahogyan az ideiglenes magyar kormánynak később törvénnyé lett
rendelete ezt a kérdést megoldotta, nem volt olyan rossz, mint arnilyen
nek igérkezett. A lelkipásztorkodó papság anyagi helyzetében lényeges
változást nem okozott. Nehezebb helyzetbe hozta a főpapságot és egé
szen mostohán bánt el az egyházi intézményekkel. Még rosszabbá tette
a helyzetet, hogy a bizottságok, és tanácsok, melyekre a végrehajtást biz
ták, nem tartották meg a törvényt, hanem önkényesen jártak el. A lát
szat azt mutatja, hogy előre ismerték azokat az intézkedéseket, melyek
a törvénytelenséget majd törvényesitik és az erőszakosokat a felelős

ségtől mentesitik. Ilyenformán lelkipásztorok is maradtak talpalatnyi
föld nélkül, és intézményektől elvették még azt is, ami már amúg;y ls
kevés volt fenntartásukra. Ez az eljárás rosszabb volt a törvényes elvé
telnél. Kiviláglott az is, hogy akik demokratikus alapon kapták meg a
hatalmat, diktatórikus módon kezdtek vele bánni.

Az egyházi nagybirtokok tehát kétségtelenül megszüntek nemcsak
a valóságban, hanem vágyban és törekvésben is. Csak az új helyzethez
való alkalmazkodás megy nehezen, még pedig a világiaknál inkább,
mínt magánál a papságságnál. Egyesek nem akarnak lemondani leghat.á
sosabb fegyverükről, másoknak meg furcsának tünik fel az az Egyház
és az a papság, melyet most már irigylés helyett támogatni kell.

A papságot érő másik gyakori vád, amit - állítólag - még a
békák is kuruttyolnak: "urak a papok!" Ezen az uraságon egyrészt az
anyagi jólétet értették, másrészt azonban azt is, hogya papság magatar
tásában, modorában sok volt abból, amit nálunk előkelőnek, úrinak szok
tak tartani: igényesség, önteltség, rátartiság, felülről lefelé tekintés, leki
csinylésre való hajlam stb. Eltérnénk az igazságtól, ha ezeket a vádakat
kereken elutasítanánk. Bár a papság nagyobb részében népi származású,
vagy talán éppen azért, valóban szeretett előkelősködni. Különösen Ha
talabb évjárataiban. Később, ha becsvágyával leszámolt és nem ecetese
dett meg, a legbölcsebb emberfajta vált belőle. Ha azonban elfogultság
nélkül iparkodtunk megfigyelni magunkat és társainkat, látnunk kellett,
hogy sok bennünk az autokrata hajlam, természetünk megnyilatkozá
sait szeretnénk általános érvényű törvénynek tekinteni, minden ellen
mondás vagy nem várt akadály ingerültté tesz, némelyek még szertartá
sok végzése közben sem tudnak magukon uralkodni, némelyiken az a
meggyőződés verődik ki, hogy már puszta létét is értéknek tartja.

Mindezekért a papságot nem mentegetjük. Ha másoknál súlyosan
esett latba, a papságnál még inkább. A papságnak önmaga vizsgálatá
val és elmélkedéseivel feltétlenül rá kellett volna jönnie hibáira és meg
kellett, volna találnia a módot leküzdésükre. Az ellen azonban tiltakoz
nunk kell, mintha ez a magatartás "papi magatartás" lett volna. Magyar
úri magatartás volt. És hogy bacillusai mennyire megtóltötték a levegőt,

semmi sem mutatja jobban, mint hogy a demokrácia előretoltjai is sor
ban megkapták ezt a betegséget és gyakran éppen a legvaskosabban
"úri" viselkedést ítélték magukhoz a legillendőbbnek. Hiába, hiú, fel
lengzős, álompénzzel tervezgető nép vagyunk. A demokrácia maga is
megtapasztalhatja, mire megy itt címek, rangok és kítüntetések nélkül.

Ha nem is a leggyakoribb és leghatásosabb, de súlyában a leg
jelentősebb az a vád, hogy az Egyház a tömegeket elgyámoltalanítja,
megbénítja és igy megakadályozza, hogy kiverekedjék maguknak az
őket megillető jogokat. Ennek a vádnak a súlyosságát a tömeg szó je
lentésének bizonytalansága adja. A vád igaz, vagy rágalom, - aszerint,
mít értünk tömegen.

Ahogyan mi a tömeg szót értjük, azzal együtt kell járnia annak a
törekvésnek is, hogy megszüntessük azt az állapotot, melyet ez a szó
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emberekkel kapcsolatban kifejez. Krisztus Urunk sohasem használta ezt
a szót. Ha végigtekintett a köréje gyült emberek áradatán, a nép, a
sokaság, a sereg szavakat használta. A Szentírás általában a tömeg szót
csak élettelen anyagra alkalmazza, amit felhalmoznak, hogy alkossanak
belőle valamit. Az egyházi irodalomban és nyelvhasználatban a tömeg
szó emberekre vonatkoztatva, szinte összeforrt az elveszett, az elkárho
zott jelzővel. Massa perditionis helyett massa damnata-t szokás emle
getni. Sértené a fülünket, az érzésünket, ha pl. a szentek vagy az üd vö.
zültek tömegéről hallanánk, vagy olvasnánk. Vértanuk tömegéről talán
csak egy esetben esik szó, azzal a 153 vértanuval kapcsolatban. akiket
Galerius Maximus Utícaban végeztetett ki. Ezekről írja Szent Ágoston:
"Massae ergo Candidae sollemnitatem candida conscientia celebremus",

A tömeg szónak a mai világi irodalomban való jelentése, ha nem ís
vallásos értelemben, de jelleme szerint nagyjában megegyezik az egy
házi értelmezéssel. A tömeg fogalma mindenekelőtt magában -foglalja a
sokaságot, de nem minden sokaság tömeg. A sokaság akkor válik tő

meggé, ha közös indulat, közös törekvés olvasztja őket össze és ragadja
magával. Ha az egyesek kivetkeznek magukból, elvesztík a fejüket, az
önállóságukat, a józan ítélőképességüket és vak eszközeivé lesznek a
bennük felkeltett rosszindulatú szenvedélyeknek. Nem tömeg pl. egy
sokaság, me ly közönséges hirdetés vagy dobszó meghallgatására verő

dik össze. Közös érdeklődés hozza össze őket, de nem érzik magukat
egymáshoz tartozóknak és lelkileg közömbösek. Nem tömeg egy temp
lomi gyülekezet sem, melyet közös cél hoz össze, a közös éneklésben át
is tüzesednek, de a bennük keletkező érzelem nemesítő, felemelő. Ellen
ben igen közel áll a tömeghez már gyülekezés alatt pl. egy labdarúgó
mérkőzés közönsége, mely már bizonyos indulatokat hoz magával, köny
nyen buggyannak ki belőle sértő, kihívó szavak és kevés kell ahhoz,_
hogy tettlegesség vagy általános verekedés keletkezzék. Könnyen lehet
tömeggé a szónokok izgató beszédének hatása alatt egy ,gyűlés hallgató
sága. Valami nyilt felháborító esemény magától kialakíthat egy tömeget

Bár vannak, akik ennek ellene mondanak, mégis úgy látszik igaz
nak, hogy a sokaság keverék, a tömeg vegyület. Mégpedig rosszindulatú
vegyület, mely minden pillanatban kész robbanásra és kiszámíthatatlan
pusztításra.

A tömeg, mint fogalom, nem új. Tömegek mindig alakultak. Új a
tömeglelkület, mint állapot. Új az a lefokozódott lelki állapot, me ly ré
gebben csak akkor tudott kialakulni, ha a sokaság összeverődött és el
tünt, ha szétoszlott. Ma azonban állandó és éber marad akkor is, ha az
emberek magukban, egyedül vannak.

Ennek az állaporszerű tömeglelkületnek legfőbb jellemző tulajdon
ságai: a tömegben rejlő erő tudata, s ennek érzetében az uralom átvéte
lének akarása; a nép ellen a multban elkövetett bűnök számontartása;
mindenkinek gyűlölete és kiirtásra ítélése, akit a tömeg ne~ tekint
magához tartozónak; az élet minden javának korlátlan mértékben való
igénylése.

Ezek között az elemek között sok olyan új van, amit a régiek nem
ismertek. A tömeg időnkint régen is megkisérelte, hogy erejének tudatá
ban jogait érvényesitse, kegyetlen bosszúkat is állt, de nem jutott
eszébe, hogy az uralom átvételére maga is képes volna. sőt hogy a jövőt

egyedül a maga kezében lássa biztositva. A mult és a jelen sok keserű

csalódásának gyüjtőlencsén való átvezetése, sok agitálás kellett hozzá,
míg idáig érett a helyzet, s nem utolsó sorban annak a tapasztalatnak
a hiánya, hogy tömeguralom lehetetlenség. A tömeg kitombolhatja -ma
gát, kícserélhetí az uralkodó rétegeket, de maga soha nem uralkodhatík.
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Az uralkodó rétegek kicserélésével egyideig hizeleghet magának azzal,
hogy most már ő hozza a törvényeket és így könnyebbnek is érezheti
elviselésüket. A nagy többséggel azonban nem történik semmi. A tömeg
vezetői mihelyt megszilárdították hatalmukat, kiváltságos helyzetük
megszílárdításéhoz látnak. S kezdődik minden elülről.

Ezek tudatában sem vonjuk kétségbe, hogy az uralkodó rétegeknek
az elavult életformákhoz való csökönyös ragaszkodása időnkint szinte
szükségszerűen_hívja ki a tömegerő mozgósítását. Nem tagadjuk, hogy
a tömegerőnek történelmi hivatása lehet. Amint XII. Pius pápa is haa
goztatta 1944 karácsony estéjén elmondott rádióbeszédében: "Ha ügye
sen irányítja és alkalmazza, a tömeg elemi erejét is felhasználhatja az
állam". Mégís félelmetesnek kell tartanunk a tömegerővel való kísérle
.tezést, Egyrészt azért, mert a tömegerő kiszámíthatatlan, másrészt azért,
mert megmozdításának nemcsak az elavult életformák megszüntetése
lehet a következménye, hanem - amint ugyancsak. az idézett pápai
rádióbeszéd mondja ~, "egy törtető kezében vagy akar többekében,
akiket önző törekvéseik mesterségesen egymás mellé állítottak, az állam
rákényszerítheti önkényét az immár egyszerű géppé silányodott tömeg
segítségéyel az igazi nép jobbik részére: de ettől a köz érdeke súlyos
és makacs sebet szenved, amely igen gyakran csak nehezen gyógyuló".
Megértjük tehát azokat is, akiknek" a tömeg jegyében alakuló történe
lem gondolatára lúdbőrözik a hátuk, mert amint az idevonatkozó meg
állapítások egyik összefoglalója írja: "A tömeg uralma azt jelenti, hogy

. az egyéni világos, értelmes, józan, tudatos, tevékenységes helyébe a
tömeg .zavaros, vak, homályos, tudatlan tevékenysége lép és ezzel az
egész emberi lét elhomályosul és lesüllyed... Ami felül volt, az most
lekerül és ami alul volt, az felmerül ... Nem az értelem van fent, hanem
az ösztön, nem a fény, hanem a homály... nem a rend és a józanság,
hanem a rendetlenség és a szenvedély... A tömeg nem ítél, nem gon
dolkodik, nem szeret, nem próbál megérteni, hanem fél, őrjöng, bámul,
meghódol. De mindenekfölött rombol... A tömegben a kimagasló, érté
kes .jelenségek lerombolása járványszerűen fellépett... Csak szolgának
és pojácának szabad lenni, minden egyéb tilos. A tömeg, már tudjuk,
nem elmegyenge, ahogy még a jóhiszemű Le Bon hitte, hanem sátáni
idióta." (Havas Béla)

A mí törekvésünk nem lehet más, mint hogy ennek a tömeglelkület
nek jogos alapjai megszünjenek és ezzel maga a lelkiállapot is eltűnjék.

Igaztalan és célzatos beállítás azonban, ha a dolgozókat minősítik min
denestől egyszerűen tömegnek és azt állítják, hogyatömeglelkület elleni
harcunk a dolgozóknak szól. .

Ebből a futólagos áttekintésből is látszik, hogy az Egyház hiába
keresne politikai elhelyezkedést akár a jobbo, akár a baloldalon, egyik
helyen sem találna befogadásra. De az Egyház nem is keres ilyet. Amint
nem azonosítja magát semmiféle államformával, éppenúgy nem azono
sítja magát semmiféle politikai irányzattal sem. A hatalom birtoklásába
és gyakorlásába minden államformában és minden politikai irányzat
mellett, az ember gyarlósága, vagy rosszasága folytán sok kártékony
elem vegyül. Az Egyház feladata, hogy ezeket mint kívülálló, éber figye
lemmel kísérje, a jót elismerje, a rosszat kárhoztassa és így minden
rendszerből íparkodjék :kihozni a, legjobbat, ami belőle kihozható. Az
Egyház nem szolgálhat politikai jelszavakat, csak az igazságot, akár szí
vesen veszik tőle, akár nem. Az igazság pedig katolikus, egyetemes,
vagyis mindenkinek szól, de elsősorban' mindig a szegényeknek. és el
nyomottaknak válik javukra. Igy lesz az igazság hirdetése mindenkor
a .szegények evangéliuma.
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