
Dokumentum

Szörényi Andor emléke

Nagybátyám - egyúttal keresztapám - 1908. december 28-án született a Bács
Bodrog vármegyei Kulán. Edesapja, aki járásbírósági írnok volt, 1914-ben meg
halt, nagyanyám a három apró gyermeket nyugdíjából nevelte, valamint Zom
borban - odaköltözött ugyanis a család - kosztos diákokat tartott. 1922-ben a
szerbek megszüntették a város magyar gimnáziumát, nagybátyám tehát tizen
három és féléves korában átszökött a határon, és fölvételt nyert a kalocsai
kisszemináriumba. Tanításból tartotta fönn magát, és segélyezte családját is.
Nyaranként hazaszókott Zomborba (édesapámtól tudom, aki szintén Kalocsára
szökött, hogya gimnáziumban tanulhasson, hogyahatármenti parasztok a sze
kerükön, a kukorica alá dugva csempészték át a diákokat); 1925-ben azonban a
szerb hatóságok letartóztatták, és egy hétig kínozták a börtönben.

Ugyanebben az évben leérettségizett, és az érseki hatóság a pesti egyetemre
küldte. Nehezen élt itt is, különbözö különmunkákat vállalt, de mivel a szemi
náriumban tilos volt éjszakára fennmaradni, gyertyavilágnál dolgozott az egye
temi templom tornyában vagy kriptájában. 1931-ben szentelték pappá, és
ugyanekkor magyar állami ösztöndíjat nyert Rómába a keleti nyelvek és a szent
írástudomány tanulmányozására. Olyan eredményesen tanult, hogy nem csu
pán a hittudományi doktorátust szerezte meg hamarosan, hanem 1934-ben a
pápai Szentírástudományi Intézet egyhangúlag őt javasolta a torontói egyetem
szentírástudományi tanszékére. O azonban itthon akarta szolgálni az egyházat,
ezért inkább hazajött Hajósta káplánnak. Egy év után újabb római ösztöndíj
következett: a Vatikán ezúttal azt ajánlotta neki, hogy egy amerikai katolikus
egyetemen legyen a bibliatudomány tanszékvezetője,ahonnan tíz év szolgálat
után teljes fizetéssel nyugdíjba mehet. Azonban újra hazatért és a kalocsai teo
lógián kezdett tanítani. 1942-ben szerezte meg a doktorátust a Szent
írástudományi Intézetben is, ebben a nemben ő volt az első magyar. Itthon és
külföldön sok tudományos közleménye jelent meg - elsősorban a zsoltárok
tárgykörében. Itthon publicisztikai tevékenységbe is fogott, több cikkében harcolt a
földreformért, kiállt a meghurcolt népi írókért, fölemelte szavát a nyilasok ellen. Sok
kellemetlensége is volt, egyes cikkeit a háborús cenzúra betiltotta.

1946 és 1949 között részben börtönben, részben internáló táborban volt, há
borús uszítással vádolták, és noha a vádak a tárgyaláson tarthatatlannak bizo
nyultak, szabadon bocsátása után is sokáig rendőri felügyelet alatt állott.

195D-től haláláig (1969. március 8-a) - mint a Pázmány Péter Tudo
mányegyetemnek már 1943 óta magántanára - a pesti Hittudományi Akadé
mián tanította a szentírástudományt. Kétszer volt az intézmény dékánja. Kisebb
rendőrségi zaklatásoknak 1956 után is ki volt téve, de néhány hét után mindig
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kiengedték. A szegedi Hittudományi Akadémián is tanított; sokan forgatták ha
szonnal ott kiadott jegyzeteit.

A papság elméleti továbbképzésében mindig fontos szerepet játszott, ő volt
talán az e1só, aki erőteljesen, sokszor polemikus érvvel képviselte a modem
bibliatudomány másutt már elismert eredményeit. Onálló kutatásait egy nagy
német nyelvú monográfiában összegezte: Psalmen und Kult im Alten Testament,
(Bp. 1961). Az 1965-ös genfi bibliakutató világkongresszuson nagy feltűnéstkel
tett teóriája, amelyben azzal magyarázta a Dániel szövegének héber-arameus
kétnyelvúségét, hogy a ma ismert szövegben eggyéolvadt az eredeti héber szö
veg és az interlineáris arám kommentár, a peser. (Egy angol asszírológus kollé
gától itt kapott ajándékba egy ékírásos táblatöredéket Assurbanipal idejéből;ma én
örzöm, úgy szoktam vele dicsekedni, hogy ez könyvtáram legrégebbi darabja.)

A művelt katolikus közösség az egyetemi templomban tartott nagyhatású
adventi és nagyböjti konferencia-beszédeiből ismerhette meg. Népszerűségére

az is jellemző, hogy az E5-nek az a kritikusa, aki a néptánanozgalomban a
fasizmus rémét látta, harcos tollával keresztapámat is megtámadta, hiszen olyan
abszurditásokat mert állítani, amelyeken egy képzett marxista csak kacaghat,
például, hogy Jézus Krisztus történelmi személy volt, stb. Gyors egymásutánban
két kiadásban is elfogyott a Biblia világa címú könyve, amely először tárgyalta
szisztematikusan - formatörténeti iskola érveivel- a szentírástudomány kér
déseit (1966-1968). Több, mint fél évig tartó súlyos betegség után - agydaga
nata volt - halála egy olyan tudősi karriert tört ketté, amely a hosszú félresze
rítottság után éppen kezdett teljes formátumában kitárulkozni.

A Vigiliának sok cikket írt, főleg a szentírástudományról, de olvasható cikke
például Aquinói Szent Tamásról is. Alább közölt előadása érdekes dokumentum
az egyház szociális gondolkodásának múltjából.

Szörényi lJíszló

SZÖRÉNYI ANDOR

Csődötmondott-e a kereszténység?

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Megdöbbentőa mai előadásomcíme! Csődöt mondott-e a kereszténység? Pedig
ezt a címet nem a szenzációkeresés szülte, nem az a cél vezette az Actio Catho
lica országos tételkijelölő bizottságot ennek a témának megválasztásánál, hogy
egy vallásos előadásnak sokatsejtető hangzatos reklámmal nagyobb hallgatósá
got toborozzanak, s úgy állítsanak be, mint amely majd a közönség ínyenc ét-

A Katolikus Körben 1940. február 25-én elhangzott előadás szövege.
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vágyát ki fogja elégíteni... Nem! Ezt a címet az élet, a mai modern világ termelte
ki magából! A mai világ, mely őrült haIáltánc forgatagában vergődik,mely nem
zetközi, állami, társadalmi, szociális és erkölcsi téren feneketlen mélységekbe
zuhant, mely szörnyű nyomorúságában lázasan keresi a megváltó utakat, az
életet széppé, tűrhetövé. boldoggá tevő új erőket, új vezéreket... Ezt a címet
kedves Hallgatóim a mai élet termelte ki, a mai "Keresztény Európa", melynek
egén még ott füstölögnek a felgyújtott lengyel rónaK és szétrombolt városok, melyben
több mint húszmillió acélba és betonba öltözött katona néz egymással farkas
szemet, hogy megindítsa a világtörténelem legborzalmasabb háborúját... az úr
nak 1940. esztendejében! Az az Európa, melyben óriási világnézeti ellentétek
vészes komorsága sötétlik föl, "elvek, felfogások, képletek, gondolati irányok
feszülnek és robbannak egymásra, nemzeti presztizsen és gazdasági érdeken túl
új világfelfogások akarnak utat törni az érvényesülés felé - egyfelól a marxista
forradillom eszmevilága, másfelói az új faji és nemzeti műoszok elméletei..." (Bangha)
Az az Európa és az a modern világ termelte ki ezt a címet, melyben szörnyű

romboló erkölcsi és fizikai erők szövetkeztek a kereszténység ellen, hogya né
peket céltudatosan visszakancsukázzák egy új pogányságba!

Kedves Hallgatóim, ne áltassuk magunkat! Csődöt mondott-e a keresz
ténység, ez a probléma ott ég ma kimondottan vagy ki nem mondottan, beval
lottan vagy letagadottan sok millió és millió ember lelkében, ott meredezik a
mai keresztények Krisztust megcsúfoló életében! Az idősebb, a régi világban
felnőtt generáció és az ő lelkületüket magukba szívó fiatalok nagy része nem
szeret szembenézni a rideg, kijózanító valósággal! "Valami szelíd, világtól elzár
kózott idilliség felhőiben járnak, szinte állandó tömjénfüstben. zárdák és kated
rálisok elvonult és áhítatos csendjében, úgy, hogy az odakint tomboló harcok
zaja alig jut el a fülükhöz. s az elkereszténytelenedési folyamatnak alig ér sze
mük elé egy-egy aggasztó tünete. Nem ismerik a világot, az ellenséges agitáció
félelmetes méreteit, a hitellenes sajtó és szellemi élet szakadatlan romboló mun
káját, a hit végzetes meggyengülését széles néprétegekben. a keresztény erköl
csiség katasztrofális lesüllyedését egész nemzedékek és néposztályok lelkében...
fogalmuk sincs sokszor a kereszténység válságáról széles néprétegekben"
(Bangha)

1935 karácsonyára készültünk Rómában. A karácsonyfa ünnepélyen a magyar
követségen éppen nekem kellett volna az ünnepi beszédet elmondanom.

Szobámba a beszéd készítése közben bejött egy fiatal tanárember... Egy igazi
tipikus modern ember, széles műveltséggel, fiatalos erőkkel, de fájdalmasan csa
lódott vonásokkal az arcán, egy ember, aki nagyon sok mindent tud, rengeteget
tanult, csak egyet nem tudott megszerezni, lelkének nyugalmát, boldogságát!
Nézi-nézi beszédemnek már készen lévő részeit, keserű mosoly, fáradt lemon
dás csillan föl ajka szegletében, majd halkan, lassan, fölszakadnak lelkéből a
panaszos szavak: ... Ti ünnepelni akarjátok a világ Megváltójának születésnapját,
aki békét, megváltást, boldogságot hozott az embereknek... Unnepelni szándé
kozzátok az 1900 éves kereszténységet, mely legyőzte a világot, mely a kata
kombák világából a Szent Péter templom égbenyúló kupolája alatt hirdeti azt,
hogy a pokol kapui nem vehetnek erőt rajta, mely a barbár germánok lelkét
kölni dómokba öntötte, a világnak kultúrát, a rabszolgáknak szabadságot, az
elesetteknek bűnbocsánatotadott, a piszok helyébe tisztaságot, az élvezetmámor
tobzódásába szűzi generációt oltott, a gyűlölet helyébe szeretetet ültetett, mely
megváltoztatta a világ képét... Hát mondd, sírt föl kiáltása, hol van ez az új világ,
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hol van a béke, a megnyugvás, és boldogság, amit a betlehemi angyalok éneke
harangozott be az új életet sóvárgó világ fülébe?!... Megengedem, hogya keresz
ténység sokat tett az emberiségnek, hogy Krisztus sokat, rengeteget adott a
világnak, ...de ma már nem tud újat adni, nem tud semmi változást sem hozni
a fenekestül fölfordult világnak! Ma 1935-öt írunk - folytatta - a mai kor tele
van sötét, megoldatlan problémák tömegével, ma új formák kellenek, új igazsá
gok és új vezérek kellenek, ha ugyan lehet egyáltalán még segíteni...

Amit ez a tanár nekem karácsony vigiliáján elmondott, az benn ég számtalan
gondolkodó lelkében, azért szembe kell néznünk a problémával! Csődöt mon
dott-e tehát a kereszténység?! Uj irányban kell-e keresnünk a megváltást hozó
tanítást, az emberiséget boldogító eszméket?! Uj formák kellenek az új kor kér
déseinek megoldására?!

Krisztus tanítása nem e világból való, az ő hite nem emberi tákolmány és éppen
ezért az örök időszerűség igényével lépett a világba! ,!.Eg és föld elmúlnak, de
az én igéim el nem múlnak!" - mondotta az isteni Udvözítő és átkozottnak,
szerencsétlennek mondotta azt, aki csak egy jottát is el meme venni vagy hozzá
meme tenni ahhoz az új törvényhez, új tanításhoz, melyet Isteni küldetésében
ő hozott az embereknek! A kereszténység alapelvei függetlenek az időtől, a di
vatok és korok váltakozásától: Krisztus istenségének bizonyítékait senki meg
nem cáfolhatja, a megfeszített, megcsúfolt Jézus föltámadása mindenkor törté
nelmi tény marad, az ő fönséges tanítása nem egy évnek, nem egy kornak,
hanem az örökkévalóságnak is szól... "Hová menjünk Uram, az örök élet igéi
nálad vannak!" - mondotta Szent Péter, s az az isteni tanítás, mely nemcsak
holt betű, hanem kegyelemtőlduzzadó, az embert a földi létből az örökkévaló
ság honába emelő természetfölötti kegyelmi áradat, nem változik meg, nem
öregedhetik meg sohasem! Ami igazság volt ezer év előtt, az igazság marad
minden időben, mint ahogy a kétszer kettő négy marad mindenkor! S az a
kereszténység, mely igenis legyőzte a régi pogány Róma minden fegyverének
hatalmát, az ma is hivatott arra, hogy megváltsa, boldogítsa a világot! Az egy
ház, mely 1900 évnek minden pokoli ellentámadása ellenére is áll rendületlenül,
ma is teljes joggal hirdeti, hogy nem adatott nekünkmás név sem az égen, sem
a földön, akiben üdvösséget nyerhetnénk, csak az Ur Jézus Krisztus. Az a ke
reszténység, mely a szeretetnek, tisztaságnak, kultúrának, alapjait lerakta az
egész világon, amelynek évezredes missziója nélkül nem élhetne, nem létezhet
ne a mának oly nagyon kiemel t "civilizációja", az ma is hivatott arra, hogy
nevelje, oktassa, tanítsa az emberiséget és megmutassa a kiutat a modem bábeli
zŰfzavarból.

Mert a mai ember sok mindent tud, sok mindent fölfedezett, atomokat rob
bant, csillagok nagyságát méri le, fényévekben számol és lehatol a tenger rrré
lyére, fölrepül a felhők fölé, meghódítja az óceánt és szolgálatába hajtja a levegő

hatámélkiili birodalmát... és szemei mégsem látják a napot, a természet csodái
ból nem tudja, nem akarja megismerni az Alkotónak fönséges nagyságát! O, a
mai ember fölényesen legyint a régi világ különbözó intézményeire. tudo
mányos vívmányaira, ő már túl van ezeken, ő már sokkal mélyebbre hatolt, ő

már mindent tud, csak éppen elfelejtette azt, hogy nemcsak kenyérrel él az
ember, nemcsak technikával, felhőkarcolókkal, repülőgépekkel és óceánjárókkal.
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műszaki teljesítményekkel, és vegyi elemzésekkel, hanem minden igével, ami
az Isten szájából származik! ElfelejtkezettKrisztus szavairól! "Keressétek először

az lsten országát és annak igazságát!..." A mai világ otthagyta Krisztust, nem
éli a kereszténységet és nem akarja észrevenni, hogy azok a sokat hangoztatott
és hánytorgatott problémák, a mai élet rettenetes káosza, az örvény mélyének
egyre fenyegetőbb közelsége éppen ezért kisértik a modem embert, mert el
hagyta a kereszténység életet adó szent tanításait. Hogya problémák egyáltalá
ban nem újak, nem a mai kornak speciális termékei, melyekre egy új, modem
megváltó kellene, hanem nagyon is régiek, s a megoldás is régi reájuk, szomorú,
de való az, amit Szent János evangelista így fejez ki: "A világosság világra jött,
és az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő

cselekedeteik rosszak, gonoszak voltak..." Krisztus minden kor minden embe
rének megváltója, az ő tanítása igaz világosság, mely megvilágít minden embert,
minden század fölmeredezőproblémáját, csak el kell fogadni és a kereszténység
szerint élni! Mert itt van a hiba! Nem a keresztény a hibás, nem a kereszténység
mondott csődöt, hanem a keresztény emberek és nagyon sokszor a keresztény
vezető férfiak, ezért a kínzó életproblémák megoldatlansága! Aki behúnyja a
szemét, az fényes nappal sem látja a ragyogó napsugarat, aki nem akarja elfo
gadni Krisztus tanítását, aki nem valósítja meg életében a kereszténységnek örök
elveit, az ne csodálkozzék, hogy sötétség, bún, nyomor, szenvedés van a világ
ban, hogy az Apokalipszis rettenetes lovasa, a halál száguld végig a világon és
haIálhörgésbe fullaszíja a kérkedő modern ember minden öndicsekvőfellengző

tudományát és művészetét! Dániel!...
Tudjátok kedves Hallgatóim, hogy mi a hiba? Az, amit Bangha Béla állapít

meg kegyetlen őszinteséggel legújabb művében a Világhódító kereszténységben.
Tehát a kereszténység nem, de a keresztény emberek mondottak csődöt! S a megoldás
nem az, hogy "EI Krisztustól", hanem: "Vissza Krisztushoz." Vissza az evangéliumi
életfomuíhoz, vissza a keresztény szeretethez és igazságossághoz!

Nézzünk csak egy pár divatos ellenvetést a kereszténység ellen! A sok közül
csak kettőt, a két .Jegmodemebbet" és leginkább hangoztatottat akarom meg
világítani.

Az egyik az, mely szerint a kereszténység szembenáll a hazaszeretettel, az
állammal, az egyházat az állam fölé helyezi és rossz hazafiakat nevel!

Az bizonyos, hogy az egyház és a kereszténység nem csinál modem bálvány
istenséget az államból, nem mondja és nem mondhatja azt, amit a totális állam
elmélet fanatikus dogmatikusa Rosenberg mond, hogya német fajnak a géniu
sza, a német fajiság lelkülete az Isten. A kereszténység természetszerűleg nem
döntheti le trónjáról az Istent, és nem állíthat annak helyébe új bálványt, melyet
államnak, fajiságnak, nemzetnek hívnak! Az egyház nem helyeselheti a soviniz
mus túlkapásait, nem írhatja alá a túlzó nemzeti önimádatot, s nem engedheti
meg azt, hogy az új modem állam törvényeivel, berendezésével, fölrúgja a krisz
tusi elveket, tönkretegye a tömegek lelkében a keresztény hitet és megmételyez
ze. Az erkölcsi értékek megóvásával a tekintély elvének hangoztatásával, az
önfegyelemre, önmegtagadásra, áldozatra, szeretetre, igazságra való nevelésével
megteremti azokat az alapokat, melyek nélkül ideig-óráig lehet ugyan szuronyokkal, bör
tönökkel vagy koncentrációs táborokkal rendet és államot fönntartani, de egy országot,
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egyhazd: megtartani nem! Maradandót, időkkel és történelmi viharokkal dacoló
alkotást csak olyan államférfi tud csinálni, aki nem futóhomokra, hanem a ke
reszténység két ezred óta rendületlenül, bevehetetlenül álló sziklájára építi el
gondolásait! Nézzük csak meg, kik voltak nagy királyaink? Nem a keresz
ténység, nem az egyház nevelte-e őket? Hát Szent István, Szent László, Könyves
Kálmán, Nagy Lajos, Hunyadi János, Pázmány Péter, Il. Rákóczi Ferenc, vagy
az újabb korban! Széchenyi István, Deák Ferenc, Prohászka Ottokár, Apponyi
Albert nem voltak jó hazafiak, nem voltak jó magyarok?

Körülbelül 70 esztendő óta Magyarországon egy különös hazafiúi elmélet
alakult ki, mely kisebb-nagyobb változtatásokkal ma is benn éla középosztály, s azon
keresztül sok más ember lelkében, mely nagyokat szónokol, remek felköszön
tóket vág ki hazafias ünnepélyeken és tósztokat a haza egészségére rendezett
vacsorákon, fölöltöztetik akár tetőtől-talpigpiros-fehér-zöldbe, s minden máso
dik szavánál mutogatja modern Coriolanusként az ő vérző magyarságát, s azt
hiszi, hogy ezzel mindennek eleget tett! Hát ilyen hazafiságból nem kérünk és
ilyen hazafi lehet valaki kereszténység, Krisztus nélkül is! De ott, ahol küzdeni
kell, meghalni kell, a kötelességet véres verejtékkel teljesíteni, lemondani, becsü
letes, önzetlen, tisztességes honpolgárnak lenni, ott a keresztények, az igazi ke
resztények mindig az elsők voltak és azok is lesznek!

A kereszténység nem is kerülhet ellentétbe sohasem a hazával, mert hiszen a
kereszténység az, mely tanítja, hogy a hazát szeretni kell, nemcsak ímmel-ám
mal, nemcsak külsővel, hanem egy egész élettel is! A kereszténység a legna
gyobb védője az államnak, ezt látta be például Napóleon, aki saját bevallása
szerint nem hitt, nem volt jó katolikus, és mégis megkötötte az egyházzal a
konkordátumot, kibékült vele, mert mint mondotta, a kereszténység nélkül
összeomlik minden hatalom!

Hogy azután az Egyház nem hallgathat akkor, amikor az állam vezetői hely
telen utakon járva a nemzet állítólagos érdekében, de valójában hazafiúi szem
pontból is romboló, keresztényellenes törvényeket és intézkedéseket hoznak, az
csak természetes! De ilyenkor a kereszténység nem a haza ellen, hanem a haza
érdekében cselekszik, és legfeljebb azok ellen foglal állást, akik a nemzet meg
váltóinak tolják föl magukat, de valójában a katasztrófa okozói! De ez azt hiszem
mindannyiunk előtt világos!

A másik ellenvetés a keresztény ellen - ez ma a legnépszerűbb, a széles
néptömegekben a legtöbb ember lelkét mételyezi meg és fordítja el az evangé
liumi életet adó világosságtól - hogy a kereszténység nem tudja megakadá
lyozni a társadalmi igazságtalanságokat, nem tudja megoldani a szociális kér-
dést, nem tudja felemelni az elesett proletár milliókat!... ,

Elsősorban egy elvi jelentőségű dolgot kell megállapítanunk! Es ez az a tény,
hogya kereszténység önmagában véve, mint az ember Istenhez való viszonyá
nak szabályozója, mint természetfölötti életnek forrása, mint az ember lelkének
útbaigazítója és az örökkévaló dolgokra vezető kalauz, természeténél fogva nem
hivatott a gazdasági kérdések megoldására és rendezésére! "Az én országom
nem e világból való!" - mondotta az Ur Jézus, nem e világnak ügyes-bajos
dolgait akarja tanításával eligazítani, hanem a természetfölötti életre vezetni és
az örök életet biztosítani minden hívőnek!

Ennek ellenére nincs és nem volt soha vallás, melynek tanítása alapján olyan
világosan, olyan félreérthetetlenül meg volnának adva a szociális bajok elleni
orvosságok, mint éppen a kereszténységben! Mert a kereszténység az egész
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embert igényli, az egész életet akarja betölteni, s bár iránytűje fölfelé mutat, itt
a földi életben akarjamegvalósítani az evangéliumi elveket, és követeli, hogy az
élet minden megnyilvánulásában érvényesüljenek Krisztus elvei, a krisztusi er
kölcsök, az egyének, családok, a társadalmak, a népek életében, mégpedig a
gazdasági, a szociális kérdésekben is! Nincs kétféle ember, aki a kereszténység
örök elvei szerint köteles viselkedni életének minden pillanatában és minden
megnyilvánulásában!

S ha ez így van, akkor nézzük csak, mint mond a kereszténység a szociális
kérdéssel kapcsolatban? ,

Nem sorohatom föl azt a rengeteg szentírási helyet, melyben az Ur Jézus a
legkeményebben követeli az igazságot és szeretetet minden ember iránt, mert
minden ember a felebarátunk és minden emberrel szemben kötelez a szeretet
nagy parancsa, mely a főparancs, mely az Isten szeretetének parancsa mellé van
helyezve, melyen az egész törvény, az egész evangéliumi erkölcs nyugszik! Ezek
mindannyiunk előtt ismeretesek. Csak egy dologra akarok rámutatni! Arra,
hogy lehet-e jobban kihangsúlyozni a felebaráti szeretetnek fontosságát, a földön
megnyilatkozó szociális segítésnek és igazságnak a mindennél lényegesebb vol
tát, mint azzal, amikor az Ur Jézus elmondja az utolsó ítéletnek a lefolyását,
mely eldönti az emberek örök sorsát, mely ítélni fog a keresztény elvek nevében
arról, hogy valaki tényleg megérdemelte-e a földön Krisztus követője nevét,
hogy akkor az ítéletnél az örök Bíró aszerint fogja megítélni az embereket, vajon
teljesítették-e az embertársaikkal szemben a szeretet és szociális segítség köte
lességeit... Nem azt fogja kérdezni tőlük, voltak-e templomban, böjtöltek-e - ó
igen, ezek fontosak, de nem helyettesíthetik a lényeget: a szeretetet! -, hanem
megadja az örök élet koronáját az igazaknak, mert "éheztem és ennem adta
tok..." Lehet-e nagyobb szinte megdöbbentőbb egy színvonalra való helyezés
annál, amikor az Isten egy szegényen való segítést úgy vesz, mintha neki köz
vetlenül segítettek volna, és a keményszívű elutasítás pedig egyenértékűazzal,
hogy magát az Istent nem fogadták volna be? Amit Szent János apostol, a sze
retetapostola úgy fejez ki, hogy aki gyűlöli az embertársát, az gyűlöli az Istent
is." Egbekiáltó bűnök közt. ,

Kedves hallgatóim, ez az elv! Es ha a kereszténység elveit megvalósítanák az
életben, a gazdasági életben, egyénekben és közületekben egyaránt, akkor nem
is kellene szociális kérdésnek a megoldatlanságáról, milliók nyomoráról és pro
letársorsokról beszélnünk... Es amit a kereszténység megalapítója hirdetett, azt
a kereszténység mindig vallotta és történelemben egyedülálló intézményekkel
meg is valósította, amennyiben rajta állott! S amikor az újkorban a kapitalizmus
kifejlődésekoreddig még nem látott hatalmas tömegek jutottak a proletársorsra,
és lettek kiszolgáltatva védtelenül a profitéhes tökének, akkor a pápák, Krisztus
földi helytartói voltak azok, akik a Vatikán idők fölötti magasságából a leghan
gosabban szót emeltek minden igazságtalanság minden kizsákmányolás ellen!
XII. Leó pápa és boldog emlékű XI. Piusz pápa külön nagyjelentőségűkörleve
lekben követelték a legsürgősebben a társadalmi igazságtalanságok megszünte
tését, a munkásság sorsának megjavítását, egy új és igazságosabb társadalmi
rend kialakítását, a javak és jövedelmek méltányosabb elosztását!

Es mégis mit látunk?! Azt, hogya tömegek az egyházat vádolják meg azzal,
hogy nemcsak nem tesz semmit a szegény elesett proletárokért, hanem egyene
sen a kapitalizmus szövetségese, a gazdagok védője, a társadalmi igazságtalan
ságok szépítöje és befedője...
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Miért? Mert talán a kereszténység mondott csődöt? Nem, hanem mert a ke
resztény vezető emberek mondottak és mondanak igen sokszor még ma is cső

döt. Mert bár nagyon sok, sót legtöbb országban az államhatalom, melynek
hivatása volna a társadalmi igazságtalanságokat megszüntetni, nem keresztény
kezekben van, mégis azt kell látnunk, hogy igen sokszor a keresztény vezetők

is megcsúfolják a krisztusi elveket, megtagadják a keresztény elveket a gyakor
lati gazdasági életben! Es nagyon sokan megfeledkeznek arról, hogy ma a szo
ciális munka égető kötelessége az egyháznak, "mely nélkül a kereszténység nem
teljesíthetné legsajátosabb lényegét, a felebaráttal szemben való igazságosság és
szeretet törvényét, s joggal vonná magára mérhetetlenül nagyszámú tömegek,
munkások, kisemberek, földmívesek, középosztálybeliek háborgó elégedetlen
ségét! Az emberek sokszor nem mondják ki hangosan, de keserűenérzik, hogy
szociális elhagyottságukban egyházi oldalról is hiába várnak segítséget, s legfel
jebb alamizsnahullatásban van részük, de nem intézményes és igazságosságon
alapuló támogatásban". (Bangha)

Meg kell mondani itt is őszintén, hogy nagyon sok vezető férfi, ha nyíltan
nem is, de gyakorlatban megtagadja az evangélium elveit, megtagadja a keresz
ténység fejének, Krisztus földi helytartójának a Quadragesimo Anno-ban félreért
hetetlen világossággal megszövegezett követeléseit, ésvannak egész orsmgok, ame
lyekben a kereszténység úgyálla néptömegek eIótt, mini a kizsákmányoló kapitalizmus
leghúségesebb szövetségese! Azért mert az egyház hivatott és nem hivatott képviselói
sokszor meg nem értésból, sokszor kényelemszeretetból, sokszor egyéni érdekból hallgat
nak akkor, amikor kiáltaniok kellene s odaállni amellé a millió és millió szegény mellé,
akik legközelebb vannak az isteni Mesterhez, aki szintén szegény volt, s aki ezdzszoroe
jutalmat ígér minden csepp vízért, amit segélyképpen a szegényeknek adunk!

Itt nincs nekünk titkolni valónk semmi! Meg kell mondanunk azt, amit Bang
ha állapít meg legújabb könyvében: "Minél inkább az egyház az, mely ennek a
társadalomnak a szociális egyensúly és nyugalom áldásait hozza, annál mele
gebben csüggenek az emberek rajta, s viszont minél kevésbé látják az egyházban
társadalmi nyomottságuk megértőjéts enyhítőjét, annál idegenebb, mert legfor
róbb életigényeik mezején számbavehetetlen. érzéketlen és'jelentőségnélküli fan
tommá válik a szemükben! Ha ma Irországban és Hollandiában a katolikusok
oly elválaszthatatlan érzelmi közösségben élnek a papjaikkal, mint talán sehol
másutt, ennek egyik fő oka bizonnyal az, hogya katolikus elnyomatás szomorú
évszázadaiban az ír és holland katolikus nép egyedül az egyházban látta joga
inak hű és lelkes védelmezőjét. sorstársát, anyagi vonatkozásban is összefogóját
és természetes oltalmazóját! Viszont mély és végzetes a tömegek elidegenedése
az egyháztól, ahol ennek képviselői a nép nyomorát, szenvedését, és támaszta
lanságát részvéttel, de tétlenül nézték, ahol a kereszténység a feudális vagy
kapitalista világrend haszonélvezőinek leplezője, védője és érdekszövetségese
ként állt a tömegek szeme előtt!"

A kereszténység tehát nem mondott csődöt, sőt ma inkább, mint valaha kö
vetelnünk kell, hogy végre valósítsák meg minden vonatkozásban azt, amit a
kereszténység örök elvei követelnek az egyénektől és a társadalmaktól, a veze
tőktől a hívőktól egyaránt! A kereszténység ma inkább, mint valaha az egyetlen
szilárd pont a rettenetes káoszban. mely káosz éppen azért keletkezett, mert az
emberek jobban szerették a sötétséget, mint az Evangélium világosságát!
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Ma félre kell tenni minden önös egyéni érdeket, minden kishitű félénkséget,
minden kényelemszeretetet és beállni Krisztus apostolának, a kereszténység baj
nokának, ki-ki a maga helyén, a maga tehetségéhez mérten!

Kedves Hallgatóim! A világ, a szenvedő, erkölcseiben megfogyatkozott, éle
tében hajótörött, társadalmilag kasztokra oszlott, nyomorgó világ ma sokkal
inkább mint valaha, Krisztusért kiált! Amit ott a jerikói úton a vak kiáltott! Jézus,
Dávid fia könyörülj rajtam! Az sír föl ma az egyének és a népek lelkében! Most,
hogy látniok kell, hogy minden délibábos vágy, minden emberi terv, minden
Isten nélkül épített ház összeomlott, a kereszténység az, mely utat mutat, mely
megnyugvást, rendet teremt a felfordult világban! A kereszténység nem mon
dott csődöt! Kell nekünk a kereszténység, kell az emberiségnek az Evangélium
világossága, de a teljes kereszténység, a maradék nélküli krisztusi élet! Erre kell
mindannyiunknak törekednünk, s ha az egyének lelkében, a mi szívünkben
győzni fog a rossz hajlamok, sokéves bűnös mulasztások fölött Krisztus kegyel
me, akkor a világban is új hódító útra indul a kereszténység!
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