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A Cézár dolgai és Isten dolgai közötti megkülönböztetés lényegbevágó
fontosságú a katolikus tudat számára. Ez az, ami biztosítja a spirituális világ
függetlenségét a profán világgal szemben és az Egyház függetlenségét az állam
mal SZEmben. De ez a megkülönböztetés nem jelent elkülönülést: az isteninek
együtt kell működnie az emberivel. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk,
hogy az evangélium megjelenése az emberi történelemben nem egyszerűsí

tette az emberek dolgát, hanem csak meggyorsította a történelmi fejlődés

ütemét és irányt szabott annak.
Másrészt az Egyház a katolíkus felfogás szerint isteni eredetű közösség 

Isten országának a földi vándorlás alatt megvalósítható formája -, saját tör
vényei szerint megszervezett és saját hierarchiával bíró "societas perfecta",
tökéletes társaság, amelyben - a profán társaságokkal ellentétben - a tekin
tély felülről lefelé érvényesül, hogy a lelkeket tanítsa és az üdvözülés útjára
vezesse. Ez az egy és egyetemes társaság elterjedt a föld különböző népei és
országai között, amelyeknek tiszteli sajátos természetét és sokféleségét.

A cél, amely felé e közösség tagjait vezeti, természetfölötti: Isten országa,
cs a közjó, amelyért küzd: az örök élet. Tehát tulajdonképpeni hivatása nem
az emberek földi életének irányítása, sem pedig evilági problémák, viták és
konfliktusok megoldása. De mindezekkel törődik, mert lehetetlen nem törődnie.

Egyrészt a természetes és természetfölötti rend szoros összefüggése folytán
az Egyház hivatása többek között az is, hogy őrködjék a természetes ész, él

természetjog és társadalmi és egyéni etika elveinek csorbítatlansága felett;
másrészt a Megtestesülés törvényéből kifolyólag, mindaz a jó, amivel a vilá
got megajándékozza, kiárad az egész földi életre, és - jóllehet politikafölötti -
igen nagy jelentőségű a szociális és politikai haladás és egy eljövendő boldo
gabb földi lét felé törekvés szempontjából is.

Az Egyház magatartása, amely egyrészt tiszteli a földi dolgok autonó
miáját, másrészt "anyaian" viselkedik velük szemben, világosan kitűnik Szent
Pálnak Filemonhoz írt leveléből. Az apostol nem k ívánja Filemontól, hogy fel
szabadítsa rabszolgáját, Onézimust, nem akarja az ókori világ társadalmi tőr

vényét megbontani, elfogadja olyannak, amilyennek az emberek megalkották.
De az evangélium tápláló nedveinek utat nyit az ókori társadalomban és ezek
belülről áth.atvaa profán világot, idővel szétrobbantják a rabszolgaság társa
dalmi kereteit. Onézimus, aki Filemon rabszolgája, "már nem rabszolga", hanem.
"szeretett testvér", akit Szent Pál úgy küld vissza tanítványához, mint "saját
szívét". Mert a rabszolga és az úr egyaránt "Isten örököse" és .Krtsztus társ
örököse". (Rom. VIII. 17.)

Szent Pál előírja híveinek, hogy engedelmeskedjenek elöljáróiknak, mert
az ő szemében a jogos hatalmat tisztelni lelkiismeretbeli kötelesség, mert mín
den jogos hatalom végső forrása Isten, aki a természetet alkotta; az első ke
resztények valóban többre becsülték a "corona martyrumv-ot, a "t:orona mili
tumnál" és inkább választották az igazságtalan halált, mínt a lázadást a ke
resztényüldöző császárok zsarnoki hatalme ellen. Másrészt azonban,az eszmék
és vágyak, amelyeket a keresztény kinyilatkoztatás a lelkekbe ültetett, szün
telenül munkálkodnak az evilági. társadalom mélyén, hogy észrevétlenül át-

• A jelen tanulmány eredetije megjelent Jacqnes Maritain: ,Raison et raísons» c. kötetben.
(LUF. Paris 1948.)
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alakítsák. Ami magát az Egyházat illeti, az ő feladata nem lehet az, hogy az
evilági dolgokba és politika hullámzásaiba közvetlenül beleavatkozzék; egé
szen mástermészetű. sokkal hatalmasabb és titkosabb energiák őrzésével bizták
meg: az ő hivatása az, hogy őrködjék él szeretet és igazságosság és a keresz
tény Kinyilatkoztatás főlött. Ha ezek az energiák egyszer belékerülnek a tőr

tenelem vérkeringésébe, maguktól hatnak, egészen más törvények szerint,
mint az idő törvénye.

***
E megjegyzések talán megértetik, hogy a katolikusok szemében az Egy

ház és a világ viszonya nem egyszerű, hanem nagyon is titokzatos valami. Hiába
keressük benne a statikai egyensúlyt, amely kielégítené a geometriai elméket
és a "textbook"-ok szerzőinek képzeletét. A viszony, amelyről beszélünk, dina
mikus, amilyen az egy célra törekvő erőké, melyeknek egymásbahatolása
azonban sokszor antínomíkus, összhangjuk is bizonytalan - és az. idők végez
tével bekövetkező végső feloldásig az is marad.

Egyes antiklerikálisok azt hányják az Egyház szemére, hogya gazdagok
és hatalmasok pártján van és szociális téren a változatlanság híve. Egyes
buzgó hitvédők viszont a szociális haladás terén véghezvitt művét akarván
dicsőíteni, a "forradalom kovászát" emlegetik, amelyet a világba beoltott és
úgy állítják be, mintha nem volna más célja és hivatása, mint átalakítani a
népek evilágí életfeltételeit és megteremteni idelenn a békét és boldogságot.
A katolikusok véleménye szerint mindkét felfogás hívei illúziókban ringatják
magukat: .ha bizonyos tények alá is támasztják a fentemlített elméleteket. a
titok kulcsa sokkal mélyebben keresendő.

Pascal mondotta. hogy a jelek és csodák' - kinek-kinek hajlama sze
rint - arra valók, hogy egyeseket elvakítsanak, másokat megvilágosítsanak.
Az "Isten nélküli ifjúság" című regényében, amely szörnyü vádirat a totali
tárius rendszerek ellen, Horváth Odön, az 1938-ban, Párisban tragikusan el
húnyt fiatal magyar író megjegyezte, hogy az állam természetes szükségszerű

ség; mint Ilyet, Isten akarta, tehát az Egyháznak kötelessége együttmüködni
vele. De hol van az állam, kérdi, ernelvet nem a hatalmasok és gazdagok kor
mányoznak? ts hogyan lehet együttmüködni az állammal, anélkül, hogy ne il

gazdagokkal és hatalmasokkal működnénk együtt? - Az Egyház. kötelessége
elsősorban az, hogy betöltse hivatását és fennmaradjon. Nem törődhet azzal,
hogy a cinizmus látszatát kelti, amikor elfogadja az államot olyannak, amilyen.
minden igazságtalanságával és tisztátalanságával együtt; legfeljebb azon van,
hogy az állam a lehető legkevesebb rosszat kövesse el. Kényszerűség ez, melyet
legfeljebb az a körümény enyhít, ha gyenge állammal vagy olyannal van dolga,
amely maga is keresztény (értve ezalatt, hogy valóban és nemcsak dokor-atíve
keresztény). Ezekhez a megfontolásokhoz a katolikus még azt fűzi hozzá, hogy
a segítség, amelyet hite szerint az Egyház Istentől kap, kevésbé közvetlenü!
nyilvánul meg olyankor, amikor valamely kormánnyal való modus vivendi
megtaláláséróí, mint ha _egy hittétel meghatározásáról van szó. Ilyenkor esetleg,
csak arra korlátozódik, hogy - az emberi cselekvés ingadozásai és ballépése i
közepette - megőrizze azt, ami az Egyház hivatásának lényegéhez tartozik
Végül: éppen az evilági dolgok területe az, ahol az egyének emberi gyengéi
leginkább érvényesülnek; sok esetben az a kísértés, hogy a vallást a gazdagok
és hatalmasok, valamely politikai párt vagy az állam sorsához kössék. az egy
házi ernberek és azokat támogató társadalmi rétegek érdekében fel akarván
használni azok erejét, sőt esetleg igazságtalanságait is, nem egyszer többé
kevésbé súlyos visszaélésekhez vezetett, olyan "klerikalizmus"-hoz, amely
szöges ellentétben van az Egyház szellemével és igazi javával. Egyébként l

keresztények evilági magatartása íerni nem tévesztendő össze az Egyház maga
tartásával) sokszor távolról scm keresztényi. Innen származik sok hamis lát
szat, amely némelyek szemében a valóságot álcázza.
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Mert a valóság az - és ezt a történelmi tapasztalat is alátámasztja -,
hogy az Egyház szíve, küldetéséhez híven, mindig a szegényekhez húz és ben
nük találja meg a legmélyebb erkölcsi értékeket, amelyek lelki tartalékának
alapjául szolgálnak. Henri Bergson szerint a történelem azt bizonyítja, hogy
ami közel kétezer év óta tartós jó az emberi társadalomban megvalósult, az a
kereszténység hatásának köszönhető. Le Play ugyanerre a megállapításra jut
el a civilizáció haladásának lényeges előfeltételei tekintetében. Az Evangélium
és az Egyház tanította az emberiséget az emberi élet, a lelkiismeret, az emberi
személyiség és a szegénység tiszteletére; arra, hogy megbecsülje a nő méltó
ságát, a házasság szentségét, a munka nemességét. 'a szabadság értékét. min
den lélek végtelen nagy becsét, minden fajhoz és társadalmi osztályhoz tartozó
ember alapvető egyenlőségét Isten előtt. Amikor azt állítja, hogy a politikai,
gazdasági, társadalmi és nemzetközi élet éppen úgy az etika törvényeinek van
alávetve, mint az egyes emberé; hogy nincs' béke, sem jólét a földön az igaz
ságosság és a, jog tisztelete nélkül; amikor azt hirdeti, hogya karitász és a'
felebaráti szeretet hatalma alól nemvonható ki az evilági élet; az Egyház mín
den emberi haladás alapjait igyekszik biztosítani. Napjainkban úgy látszik,
hogy a felrnerült új igényekre nagyszabású új kezdeményezésekkel felel.
Ahogyan hajdan a középkor stílusában résztvett Európa politikai nevelésében,
ma kötelességének tartja, hogy mindenütt elismert erkölcsi tekintélye segítsé
gével, a modern kornak megfelelően működjék közre a veszélyeztetett civili
záció megmentésében, a világ szociális nevelésében és egy új társadalmi rend
felépítésében.

***
A kereszténység a népek szociális életében kétféle módon hat; az egyik

fajta akciót nevezzük egyszerűség kedvéért "alulról kiindulónak", a másikat
"felülről kiindulónak".

Az, amit "alulról kiinduló" mozgalomnak nevezek, nem más, mint az a
csirázás, amely a kereszténység kovászának hatására magában a világi ön
tudatban, természetes módon megy végbe. A történetfilozófus megállapítja,
hogy maga ez a kovász különböző körülmények között és különböző formákban
fejlődött ki, az Egyházhoz ragaszkodó hivő azonban azt gondolja, hogy ezt az
erjesztőanyagot csakis az Egyház. őrizte meg romlatlanul. De akár tiszta, akár
tisztátlan, akár ortodox, akár eretnek formában, ez volt az, ami - úgy jó,
mint rossz irányban - a világ történetét előbbrevitte. ha igaz az, hogy Rousseau
a modern világ atyja, aki tévutakra vezette azt, miközben a jót kereste, melyet
azonben különböző tévedések eltorzítottak, akkor az is igaz, hogy az Evan
géliumnak ez a laicizálása és az egész modern forradalmi messzianizmus el
képzelhetetlen a keresztény hatóerők nélkül, amelyekből a nyugati civilizáció
született,

Karunk lelki és társadalmi összeütközéseiben éppen az a tragikus, hogy
amíg -- főleg a mult században - sok keresztény a gyakorlatban a társadalmi
igazságtalanság bűntársává lett, és a történelem természetes fejlődésével

szembefordult, a kereszténység ellenségei sokszor a társadalmi igazságosság
és a haladás ügyének szentelték magukat, szerencsétlen anyagelviségük
eltorzítva és a Forradalom mítoszának tévútjára terelve az ezekrol alkotott
eszméíket, anélkül, hogy tudatában lettek volna annak, hogy ami mozgalmuk
ban helyes és termékeny volt, tulajdonképpen "megbolondult" keresztény igaz
ságokra és laicizált keresztény érzelmekre vezethető vissza. Igy következett
be az, amit XI. Pius pápa a XIX. század legnagyobb botrányának tart: az a
helyzet, hogy a munkásság elszakadt az Egyháztól, azt képzelve, hogy csak
akkor rr m élhet a földön jobb életet, ha elfordul Krisztustól. Napjainkban az a
hatalmas feladat vár a keresztény gondolkodókra és apostolokra, hogy- meg
uientsék a mult századnak a szociális haladás előmozdítására irányuló törek
véseit, megtisztítva a tévedésektől, melyek zsákutcába viszik azokat.
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Ami már most a katolikusokat illeti, számukra nem kétséges, hogya ke
resztény vallás semmiféle világi rendszer mellett sem kötheti le magát,. mint
ahogy semmiféle törvényes kormányzati formával nem összeférhetetlen, de nem
ajánlhatja a híveknek egyiket sem. Nem ír elő számukra semmiféle határozott
politikai bölcseletet, (amennyíben bizonyos magasabb elvek érvényesülése
bíztosítva van). De ha. az Egyház nem is kötheti le magát semmiféle evilági
eszmény mellett, a hívek, amíkor nem mínt az Egyház tagjai és nem az Egyház
nevében, hanem mint a földí ország polgárai lépnek fel, kötelesek az evilági
eszményekért harcolni és saját veszélyükre és kockázatukra résztvenni a tár
sadalmí ígazságosságért és civílízáció haladásáért folytatott küzdelemben.
A inai katolíkus tömegek míndinkább megértik ennek a szükségességét, ezért
nem is vádolhatjuk őket hanyagsággal, mínt a mult század hívőit.

Ami az "alulról kíinduló mozgalmat" illeti, amely a profán öntudat mélyén
lappangó keresztény csírákból fakad, világos, hogy nem kötelezi az Egyházat,
természetes tehát, hogy még ha csupa Egyházhoz hű katolikusról van is szó,
az egyes hivőkben a legkülönbözőbb magatartást eredményez, kinek-kinek
társadalmi hovatartozandósága és gondolkodásmódja szerínt (hogy ne is be
széljünk a kisebb-nagyobb akadályokról, amelyekbe azevangéliumí szellem
mínden oldalról beleütközhet). De ennél ís fontosabb rámutatnunk arra, hogy
az ilyenmódon megvalósult szociális haladás bizonyos techníkai lehetőségek

mellett többé-kevésbé hosszú lelki érlelődést is feltételez, amínt azt például
az ókori rabszolgaság megszüntetésénél látjuk; egyrészt bizonyos technikai
adottságokra volt szükség: a történészek kimutatták, hogy azok a felfedezések,
amelyek az emberi erőnek állati erővel való helyettesítését lehetővé tették,
jelentős szerepet játszottak ebben a felszabadulásban (a modern korban a gé
peknek volt hasonló jelentőségük). Másrészt nem az Egyház által hírdetett
evilági szoc.iálís törvények, hanem a lassú, vitális folyamat eredménye, hogy
él kereszténység az emberi öntudatból kíirtotta a rabszolgaság szükségességé
nek gondolatát és lassan a való életből is eltűnt ez az intézmény.

Ilyen szemszögből 'nézve a dolgokat, a történetfilozófus Bergsonnal meg
állapíthatja - anélkül, hogy az Egyházat valamely demokratikus filozófia mel
lett le akarná kötní -, hogy valóban ai evangélíumi kovász hatására fejlődik

a történelem az emberi személy jogainak és a testvéri barátságnak tiszte
lete felé, amely "a demokratikus lelkiállapot" alapja, amennyiben semmí
féle hanlis metafizika nem torzítja azt. És ez a kovász az idök végezetéig hatni
fog a történelemben, hogy - abban a mértékben, ahogy azt a techníkaí hala
dás megengedí -- míndennemű rabszolgaságot kiküszöböljön belőle.

***
Ami a "felülről kíinduló mozgalmat" illeti, annak forrása az Egyház

hivatalos tanítása, mégpedig a pápai enciklikákban benncfoglalt tanok es
gyakorlati útmutatások, amelyek az "alulról kiinduló mozgalmat" irányitják,
ösztönzik és ellenörzik.

Az utóbbi félévszázad alatt a katolikus Egyház hallatlanul gazdéIg anya
got halmozott fel, amelyben úgy aszociális kérdéseket, mint az egész evilági
életet irányitó elvek össze vannak gyüjtve és egymás mellé rendelve. Az
Egyház nem ereszkedik le az evilági dolgok intézéséig, de kötelességének tartja
minden olyan esetben közbelépni. amikor erkölcsi elvek forognak kockán.
A szerep, amelyet betölt.raz elméleti és gyakorlati bölcsesség szerepe.

Hosszú tenulmányrá lenne szükségünk, hogy ezt a tanítást összefoglal
hassuk. erre pedig itt nincs terünk. mindenki ismeri XIII. Leó pápa hatames
erőfeszítéseit, azért csak néhány enciklikájának eimét említjük: .Jnscrutebili"
(1878) a társadalmi bajokról; "Arcanum Divinae Sapientiae" !1880) a házas
ságról; "Diuturnum" (1881) az evilági hatalom eredetéről; "Immortali Dei"
(l885) az államok keresztény alkotmányáról; "Libertas praestantissimum" (1888)
az emberi szabadságról; "Sapientiae Christianae" (1890) a keresztények állam-

708



polgári kötelességeiről; "Rerum Novarum" (1891) a munkások helyZetéről. Ez
utóbbi mérhetetlen jelentőségű. Megjelenésekor sokan szinte megbotránkoztak
rajta, azt képzelvén, hogy "a pápa szocialísta lett". Pedig a pápa nem lett
szocialísta, egyszerűen csak figyelmeztette az önzésbe fulladt világot a ke
resztény erkölcsi törvényre, amelynek a szociális életben is érvényt kell sze
reznünk; ha minden keresztény hallgatott volna szavára. sok szörnyű bajt el
tudtunk volna kerülni.. "Mi nem az önök enciklikáit hányjuk a szemükre.
mondotta Rappaport egy katolikus szónoknak, hanem azt, hogy semmibe ve
szik őket."

X. Pius és XV. Benedek is számos dokumentumban foglalkozik szociális
kérdésekkel, kiegészítve XIII. Leó tanításait. De főleg XI. Pius pápa volt az,
aki a szociális kérdések terén a katolikus szintézist hatalmas doktrinális fel
készültséggel a szabatosságnak arra a fokára emelte, amelyet korunk meg
követel és még erőteljesebben mutatott rá a napjaink civilizációját fenyegető

tévedések re. XI. Pius pápa művét XII. Pius még megerősítette és kibővítette,

elődjénél is szélesebb távlatokba állítva be az Egyház szecialis és politikai
téren vallott tanításait és élesen rávilágítva azoknak az emberi élettel való
összefüggéseire, s különösen kiemelve, az államról és egy olyan civilizációról
vallott leológia alapelveit, amelynek alapja az emberi személy méltósága,
miáltal igazolta a keresztény szellemű demokrácia alapgondolatait. (L. a "Summi
Pontificatus" (1939) és "Mystici Corporis Christi" (1943) kezdetü enciklikákat,
továbbá az 1939 augusztus 24., a "Rerum Novarum" 50. évfordulóján (19411;
ugyanez év pünkösdjén és karácsonyán, majd 1942 és 1944 karácsonyán tar
tott rádióbeszédeit. 1945 október 2. a Sacra Rota előtt tartott allokucióját,
úgyszintén az 1946 február 20. a Consistorium előtt tartott beszédét.).

A legnagyobb fontosságú dokumentumok közé tartozik a "Quadragesimo
Anno" kezdetü enciklika (1931 május 15.) a társadalmi rendről, amelyben
XI. Pius' pápa rávilágít korunk bajainak erkölcsi és szociális gyökereire és
miut.án bírálja az individualizmust, a manchesteri liberalizmust, a szocializmus t
és kommunizmust, főbb vonalaiban megrajzolja a társadalmi megújulás pro
grammját, amely a tőkés haszonra alapitott rendszer megszüntetését és egy
olyan társadalmi berendezést követel, amelynek alapja a "hivatásszervezet"
és a proletariátusnak a magántulajdonhoz való juttatás által való felemelése.
A hivatásszervezetek, amelyekről az enciklika szól, nem tévesztendők össze
a totális állam korporációival, melyek az állam szervei (azért is hívják az ilyen
államot korporatív államnak); az enciklika csupán gazdasági korporációkat
ajánl; egyébként úgy a hivatásrendi szervezetek, mint a szakszervezetek tel
jesen szabadon jönnek létre és mindazt az autonómiát élvezik, amely a közjó
val összeegyeztethető. A "Quadragesimo Anno't-t hamarosan követte a "Non
abbiamo bisogno" (1931 május 29.) enciklika az állam bálványozásáról. amely
ben a pápa ~litélte a fasiszta ideológiát; majd az ismeretes "Mit brennender
Sorge" (1937 március 4.). és a "Divini Redemptoris" (1937 március 19.).

***
A katolikus Egyház nem elégszik meg azzal, hogy elméleti tanítást nyujt

son nekünk, hanem arra törekszik, .hogy ezek a tanok át is hassák az erkölcsö
ket és az életet. Vajjon hogyan állunk ezen a téren?' Egyesek ellenállása és .
hanyagsága ellenére is, amelyről maguk a pápák is panaszkodnak, azt mond
hatjuk, hogy az enciklikák gyakorlati eredményessége a lehető legnagyobb,
amit fegyvertelen tanítás a világban valaha is elért. (Ez a fegyvertelenség még
csak emeli erkölcsi tekintélyének fényét.) Hogy az előbb feltett kérdésre pon
tosan megfelelhessen, a történész különböző övezeteket különböztet meg a taní
tás megvalósítása terén.

Az elsőbe tartoznak némely katolikus államfő kísérletei, hogy az encikli
kák tanítását a politikaí vagy nemzeti újjáépítés programmjává tegyék és ezt
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a programmct hatalmi úton valósítsák meg. Csak látszólag van abban ellen
mondás, hogya megvalósításnak ez a legláthatóbb módja (hiszen az encikliká
kat sokszor valósággal politikai lobogóként használták) a legtöbb kiábrándu
Iásra ad alkalmat, mert a tanítások ilyetén alkalmazása, mely ncm a történelmi
erők lassú megérlelődésének eredménye; legtöbbször diktatorikus formában
jelentkezik és természetesen megvan benne az effajta kormányformák minden
gyengesége. Ilyen esetekben az Egyház általánosságban mozgó és fenkölt
SZOCIális tanitásának alkalmazását nem szokta megelőzni egy részletesebb és ~

valósághoz jobban hozzásimuló politikai bölcselet kidolgozása, miáltal az
encikhka elvont keret lesz csupán, amelynek az élethez semmi köze, vagy
üres dekoráció, amely kereszténynek éppenséggel nem mondható valóságot
takar. Mentől inkább úgy használják fel a katolicizmust, mint olyan eszközt,
amely egy kizárólag evilági politikai eszményt vagy egységesítő elvet helyet
tesít - melynek gyengesége idővel természetesen kitűnik -, annál nagyobb
a veszélye annak, hogy minden realitást nélkülöző mü születik belőle. (Ezt
láttuk az Anschluss előtt Ausztria esetében: Dolfuss és Schuschnigg kancel
lárok erkölcsi bátorsága és jóakarata mit sem tehetett e ténnyel szemben.)

A megvalósitás második zónája az előbbinél sokkal jelentősebb: ez eset
ben az államok törvényhozására az enciklikák szellemétől ihletett emberek
vagy közvetve maguk az enciklikák hatnak. Nem egy országban jöttek létre
katolikus szociális iskolák, amelyekből a legkülönbözőbb mozgalmak és akciók
születtek, aminők például a szociális hetek és a keresztény szakszervezeti moz
galom. A Keresztény Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége, hágai központ
jával vagy a franciaországi keresztény szakszervezeti mozgalom nem meg
vetendő erőt képvisel. XIII. Leó óta La Tour du Pin és Albert de Mun iskolá
jából kikerült katolikusok a francia. képviselőházban olyan szociális törvé
nyek életbeléptetésén fáradoztak, melyeket, ha akkor megszavaznak, sok bajt
elkerülhettünk volna. 1936-ban, amikor Léon Blum kormánya az immár sür
gőssé vált szociális reformokat keresztülvitte, megállapíthatjuk, hogy e munka
törvények (fizetett szabadság, kollektív szerződés, békítötárgyalások és döntő

bíráskodás, munkabér-egyeztetés és a munka- és szabadidő szabályozása)
életbeléptetésével a kormány nem tett mást, mint visszatért a katolikus kép
viselők által már évekkel ezelőtt benyujtott törvényjavaslatokhoz és a Nemzet
közi Munkaügyi Hivatal kezdeményezéseiből eredő intézkedéshez, amelye
ket nemzetközi téren már akkoriban ajánlottak.' Más országokban az első

három pont már régen életbelépett. Ha e megvalósítások terén döntő szerep
jutott is munkástömegek kemény és kitartó küzdelmének, amelyet a szocialíz
mus nevében vívtak meg, a pápai enciklikák tanitásainak visszhangja a lel
kekben - a nem katolikusokéiban is-, ha talán közvetve, de kétségkívül
jelentékeny szerepet játszott. Joggal mondhatta XI. Pius, hogy szociális téren
a katolikus elvek lassanként az egész emberiség közös kincsévé váltak. "Ennek
a következetes és fáradhatatlan munkának eredményeként a jognak egészen új
ága fejlődött ki, amely a korábbi nemzedék előtt még teljesen ismeretlen volt
s ernely a munkásoknak a keresztény Emberi méltóságból folyó szent jogait
erélyesen védi: lelkét, egészségét, erőit, családját, otthonát, a munkahelyet,
a munkabért, a munka VEszélyeit s núnden a munkás helyzetével összefüggö
körülményt törvényes védelem alá helyez, különös tekintettel a nőkre és
gyermekekre. "2

Végül megkülönböztethetünk egy harmadik övezetet is, amely szinte
észrevétlenül kapcsolódik az előzőhöz: ez alatt azt a hatást értjük, melyet az
Egyház tanítása és irányítása az egész világ katolikus tömegeire kifejt - köz
vetve a nem katolikus kereszténységre, sőt a nem keresztényekre is -, hogy

Illyen a negyvenórás m-mkahét, mclvnek meavatósitását az államok közöt tt versengés lehe
tetlr-nné teszi. ha c-ak egyes orszúaokhnn léptetlk rlet be. Ne felejtsük. hogy fi ka toli kus szoc.álís
iskola. nemcsak a tisztességes meg Ihet ést biztosiló munknb-rt, hanem a csnládí bért is védelmezte,
ameyet az 1936-os francia törvényhozás elhanyagolt, e ponton elmaradott índivtduallzmusrót téve
tanubizonyságot. ,

• 'Quadragesimo Anno» 15. oldal a magvar kíadásban.
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általuk lérehozza az "alulról kiinduló mozgalmat" és tanaival megvilágosítsa
azt. Ez az övezet a legszélesebb és a legnehezebben körülhatárolható. Az Egy
ház hatása e területen csak lassan mutatkozik meg, de mélyen belehatol az
evilági életbe. A történelmi események előkészítése és az evilági szociális té
nyek fejlődése tekintetében ez a forma a legtermékenyebb, mert ezen a téren
megy végbe a legmélyebb és legrejtettebb csírázás.

Az "alulról kiinduló mozgaíomban" az evangéliumi kovász hatása alatt
az evilági öntudat sok szenvedés és ellenmondás között halad előre - hol
üdvös tanok által megvilágosítva, hol vakon 'tapogatózva ~ egy magasabb
civilizáció felé. Ha igaz az, hogy noncsak a keresztényeknél - mint például
Franciaországban az ortodox katolikusoknál,: mint Ozanam vagy Lacordaire
és a nem ortodoxnál, mint Lamennais -, hanem a "hitetleneknél" és többé
kevésbé tévutakra terelődött történelmi áramlatokben. amelyek a modern kor
ban összeütköztek egymással, keresztény energiák működtek közre - hol
tiszta, hol kisiklott, hol romlott formában -, megérthetjük, hogy csak akkor
tekinthetjük át teljesen a kereszténységnek a szociális haladás terén betöltött
szerepét, ha mindkét akciót tekintetbe vesszük: úgy a felülről kiindulót [vagvis
azt, amely a tanitó Egyház kezdeményezéséből származik), mint az alulról
kiindulót (vagyis azt, amely a v~lág öntudatából fakad).

Tulajdonképpen - ha a kereszténység minden ember szivében élne, ha az
Egyház emberi intézményeiben nem lenne semmi emberi gyengeség, vagyis, ha
minden olyan 'lenne a világben, amilyennek lennie kellene - e kétféle moz
galomnak találkoznia kellene és egymással összhangba hatnia. A valóságban
azonban a két mozgalom gyakran eltér egymástól, sőt szembe is fordul egy
mással. (Mert egyrészt előfordul, hogya világi öntudat tévutakra jut, másrészt
az is lehetséges, hogy az alulról kiinduló áramlat megelőzi a másikat.) Ez el
kerülhetetlen olyan világban, ahol a feszültség és összeütközések szinte tör
vényszcrű jelenségek, amelyben a vallási megoszlottság uralkodik, és ahol a
rossznak is megvan a maga szerepe. Általában a tiszta igazsághoz való rendít
hetetlen hűség és az evilági harcokban és nagy hódításokban való hév és
eredményesség .ritkén fordul elő ugyanabban az emberben vagy az emberi' erő
feszítések ugyanazon terü1etén.

***
Az általános válság, amely évtizedek óta dühöng az egész világon, olyan

.súlvos, hogy joggal kérdezhetjük, vajjon nem a nyugati civilizáció alkonyát
jelenti-e? Szerintern több évszázad tévedései játszottak ebben közre. A törté
netfilozófia szerint, amelyet én igaznak tartok, feltehető, hogy az egyetlen kiút
evilági és szociális téren egy új politikai bölcselet felállítása és a demokráciák
gyökeres megújitása.

Az Egyház se nem demokratikus, se nem demokráciaellenes; hivatásánál
fogva fölötte áll az effajta evilági megjelöléseknek. '

De a jelenlegi történelmi viszonyok között nyilvánvaló, hogy a totali
tárius abszolutizmust, bármely formában és szinezetben jelentkezzék is, olyan
veszélynek tartja, amely spirituális küldetésének gyakorlásában és a rábizott
igazság tanitásában súlyosan akadályozhatja.

Ha a demokráciák, melyeket egyrészt régi anyagelvű tévtanok, másrészt
a pénz uralmából származó társadalmi bajok belülről emésztenek, elég erővel

és idővel rendelkeznek ahhoz, hogy megtisztuljanak és gyökerükben meg
újuljanak, - amire egyébként úgy az Egyház, mint némely nagy vezető de
mokrata állernférfi felhivja őket.! a civilizáció pusztulásának veszélye talán
még elkerülhető. De ha nem, akkor mindig megmarad a remény,· hogya romok
ból új világ születik.

Mint az előbb rámutattam, az idő az Egyháznak dolgozik, amely már'
hoz,zász()kott a történelmi fordulatokhoz, sőt katasztrófákhoz, és ma is, akár

I L. Roosevelt l \J3\1' január 'l. beszédét.
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a középkorban, csak másfajta eszközökkel, arra törekszik, hogy a civilizáció t
erkölcsileg irányítsa és lelkileg inspirálja. Az eszköz, amelyet ezen II téren fel
kíván használni, a XI. Pius pápa által alapított és, életrehívott Actio Catholica.
A katolikus Akció nem politikai, hanem lelki és apostoli sikon működik. Az
által, hogy a kereszténység életadó nedveit átömleszti egyénekbe és közössé
gekbe, belülről, a lelkeken keresztül készíti elő egy megújult politikai és tár
sadalmi élet előfeltételeit: Az Actio Catholica mozgalmainak legjellemzőbb

példája a "Jaunesse Ouvriére Chrétienne" (JOC) , amely Belgiumban és Francia
országban a munkásifjak százezreit gyüjti, össze azzal a céllal, hogy Krisztusban

'és az Evangélium szellemében visszaállítsák a munkásosztály méltóságát. Ezek
a mozgalmak a társadalmi fejlődés merészen új formái felé haladnak és egy új
társadalmi rendet készítenek elő.

Végezetűl legyen szabad még két megjegyzést tennem. Az első az, hogy,
ha a, politikai élet és a helyes politikai ítélőképesség terén valóban olyan nagy
szerepet játszik a helyes ösztön és hajlam, megérthetjük, hogy a demokrácia
szempontjából milyen fontos, hogy az állampolgárok tömegeiben evilági, szo
ciális és politikai téren kifejlődjék a sziv és ész keresztény ösztöne. Itt mutat
kozik meg a Katolikus Akció történelmi szerepének fontossága.

Másodszor: ha igaz, hogya politika lényegében az erkölcstan egyik ága,
ahogyan azt az ősi kínai civilizáció természetes bölcsessége évszázadok óta
vallja, megérthetjük, hogy a legfontosabb probléma, amelyet a keresztény
civilizációnak meg kell oldania (négy évszázad machiavellizmusa után a modern
világ mélyreható forradalma lesz ez l), a keresztény politika megteremtése,
értve ezalatt olyan politikát, amely nemcsak külső, dekorativ módon, hanem a
valóságban is keresztény. Ami az Egyház politikai tanítását illeti, legyen sza
bad két pápa mélyreható szavait idéznem. XI. Pius azt mondotta: "Addig nem
lesz valódi béke, amíg a népek és államok nem tartják szent kötelességüknek
úgy a bel-, mint, külpolitika terén Krisztus tanítását és útmutatását követni".'
A másik idézet XV. Benedektől való: "Az evangéliumi szeretetnek nincs más
törvénye a népek és államok számára, mint az egyes ember szémáre"."

ön öx PELIKÁN

Egy nvolcvanéves öregasszony
hord engem a szíve ..latt.
Minek cipelsz? Megöregedve
ilyen terhet nem hordanak.

Véi:edényeid légiója
elég, ha táplált egykoron.
Mért nem riadsz föl, hogy fel éli ek,
hogy életedet habzsolom?

Én magamat már megútáltam
s most, mint a gYilkos, rettegek,
hogy mikor fogsz majd elítélni,
hogy engem mikor vetsz te meg?

De, úgy látszik, kijózanodni
lázas szíved nem is kíván.
Lobogsz, ragyogsz, tovább etetsz, mert
te vagy az örök pelikán.

Toldalagi Pál
1 «Uhí Arcano> (1922).
2 ,Pacem Dei> (1920).
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