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I. FEJEZET.

Az Egyháznak, mint egyetlen isteni alapítású intézménynek
kettős (örök isteni és változó emberi) arca.

Az ember teste és arasznyi léte a kikerülhetetlen elmúlás
nak, halhatatlan lelke pedig az örökkévalóságnak van el
jegyezve; ez a hívő lélek mindent bearanyozó vigasza. Itt, e
vak golyóbison, a földön bizony a múlandóság jegyében folyik
le minden. Nemcsak az egyes embernek, hanem magának az
emberi nemet hordozó földnek is arasanyi a léte - térben és
időben egyaránt - magának a világmindenségnek szédületes
arányaihoz viszonyítva. S ha már így eltörpül a világminden
ségben, megsemmisül az öröklét fogalmával szembeállítva.

A Szentírás és a komolyabb tudományos kútfők adatai
alapján az emberiség élete a földön nem több, mint 6000
SOOOév. Vannak ugyan álmodozó, vakmerő tudósok és áltudó
sok, akik 20, sőt 50 ezer évet emlegetnek, de állításaikat nem
tudják komoly érvekkel alátámasztani. De mi ez az akár 20
ezer év is- időben, a világ életében, vagy magának a parányi
földnek nagysága térben a világmindenség esillagmilliárd
jaihoz viszonyítva.

S még ebben az aránylag kis időközben, mely az emberisé
get hordozza - mimden egyes évtized, sőt minden egyes év az
emberi múlandóság szomorújátéka, A hitetlen szemlélödő,kinek
szemléletét nem ragyogia be az örökkévalóság természetfölötti
sugara, nyomasztó elszomorodással veheti tudomásul a tör
ténelem ítéletét. Minden elmúlik - sokszor nyomtalanul -,
népek, emberek. Húsz-ötven-hetven év után a szerencsésebbje
is letűnik az élet szinpadáról, örökéletűnek hitt eszmék, és
birodalmak, néhány évtized, vagy néhány évszázad után az
ismeretlenség homályába süllvednek vissza.

Vall azonban egy illtéz1JIéllij, amely meghökkenti a hitet
lent is, amely ellentmond a minapos történelmi tapasztalat
nak, - amely itt, az ideigt'alóban dacol a kikerülhetetlen el
múlással - ez a római katholikus Anyaszentegyház és a pápa.
ság. Vajjon miért.t A hitetlennek lehet ez fájó, megoldhatat-

l Hajós: A végtelen felé. (1930.) E könyvében kb. 10 ezer évet tart
.,3 legvalószínűbbnek.



lan talány - a hívőnek viszont biztos tudat: mert isteni
alkotója alapításánál megígérte: A poklok kapui nem vesznek
erőt rajta! S mert nem emberi alkotás, nem viselheti magán
az emberi elmúlás szomorú bélyegét. Kétezer győzedelmesen
végigharcolt év tamúskodfk mellette, pedig 2000 év már nagy
idő az emberi történések színpadán, az emberiség rövid élet-é
nek éppen egy harmada vagy egy negyede.

És napról-napra igazolódnak rajta egy bölcs gondolkodó
farízeusnak, Gamanielnek szavai, melyeket az Egyház szüle
tésénél mondott első ádáz üldözőinek, az elvakulJt farizeusok
nak: "Ha ez a terv, vagy mü emberektől vagyon, felbomlik,
ha azonban az Istentől van, nem ronthatják Ie.'?

Hányszor eltemették, vagy vélték eltemetni ádáz ellen
ségei. Az Egyház haldoklik, - harsogták már 1500 évvel ez
előtt a hiénahangok 3· hyppói püspök, szent Agoston fülébe.
De úgyanő elégtétellel tehette hoezá: "És mialatt azt mondják,
mindennap meghalni látom öket, az Egyház azonban folyvást
fennállva marad és hirdeti az Isten hatalmát mínden nemze
déknek, melyek egymásután következnek." ÉS 1500 évvel ké
sőbb Nieolast, a keresztény bölcselőt megrázza a gondolat.

"Valóban az Egyház folyvást haldoklik, ebből következtet
nünk kell, hogy sohasem hal meg." ,.Az Isten megengedte,
hogy az Egyház emberileg folyvást veszélyben legyen, hogy
annál jobbami kimutassa, miszerint, az Egyház istenileg segít
tetik.'

És maga Voltaire, a kereszténység ádáz ellensége is kény
telen elismerni, hogy szemben a történelem örlő kerekével,
szemben Odin religiöjával. Osiris nyelvével. Tyrus és Kar
thago istentiszteletével, "egyedül a kereszténység maradt fenn
állva annyi viszontagság között és annyi rom ropogása k~ött
változatlanul, miként az Isten, ki annak szerzöje,"

"Az igazság örökké marad és a vélemények ábrándképei
elenyésanek, tniként a betegek álmai."!

De hát, ha az Egyház isteni mű - s ezt még Voltaire is kény
telen bevallani -, ha fennállása és győzedelme örökre bizto
sítva van, lehet-e és időszerű-e korunkban az Egyház várható
győzelméről írni. Hiszen kétezer éves élete a vallási és kultú
rálís győzelmek szakadatlan sorozata, örökös halódása győ
zelmes haldoklás. Lehet-e ezekután az Egyház győzelmét egy
korszaknak, néhány évtizednek egvoldalúan odaajándékozni,
vagy legalább is ígérni. A következökben próbálnők megvilá-

2 Ap. Csel. 5, 38-39.
3 Nicolas A.: A ker. bölcs. tanulm. IV. 516.
f U. o. 516.
ft Voltaire: Raison du christianisme AvE!Ux.
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gítani, hogy joggal lehet erre következtetni, sőt kell is, mert
különben a metafizikai történelemszemlélet, a hivő ember tör
télnelemszem.1élete szenvedne erős csorbát, ha nem hajótörést.

Az Egyháznak és a benne őrzött isten-emberi javaJknak az
idők tel.iéig, a világ végéig kettős arculata van: egy örök és
egy ideigvaló. Örök és változatlan vonás az Egyház arculatán,
hogyaMegváltónak, Jézus Krisztusnak ssüzi jegyese, arája
azt mondhatnók, a misztikusan továbbélő Krisztus, aki a fej
ben és tagokban oszthatatlanul egy. Ennek a fejnek csodála
tosan kettős arculata van, egy misztikusan elrejtett, az örök
szerétetnek hordozója, az Eucharistia - a vineulum charita
tis - és egy szervezetileg látható, a pápa, - az égi jog és
igazság föld.i hordozója és őrzője. Az Eucharistia, a - vineu
Ium charitatis - Krisztusa, - a végrehajtó jogot, az igazság
tevést, a földi kormányzást látható alteregojára. a pápára
ruházta. Ne értsük félre, a pápa nem Isten, ő is csak olyan
gyarló ember, mint valamennviünk, de végrehajtó hatalmá
ban, kormányzási szerepkörében isteni adottságok - gondol
junk csak a csalatkozhatatlanság dogmájára - hordozója.
Pápai hatalom nélkül Krisztus sem tudná Egyháza egységét
és jövőjét biztosítan i. . Ha nincs szikla (pápa), ha homokra
épülne az Egyház. a poklok kapui régen ledöntötték volna.

lt XIX. század nagy hitvédője. Bougaud, 'két fátyolnak
nevezi az Oltáriszentséget és a pápaságot, mely két fátyol
alatt az üdvözítő a hivőllek egészen és maradéktalanul ön
magát adja.

"Valamel~' lelket csak az oltáron jelenlevő Jézus Krisztus
tarthat fenn és tehet támadhatatlanná."

Valamely egyházat csak a Vaticanban jelenlevő Jézus
Krisztus tarthat fenn és tehet rendíthetetlenné.

Ez a kereszténység titka; ez a két fátyol alatt folytonossá
és álhatatossá tett megtestesülés valóságos jelerrlétének csodája.
Amit Jézus Krisztus nem rejtett az egyik alá, azt a másik
alá rejti; s csak az bírja Őt egészen, ki a katholikus élet teljes
mozgalmát képező szív-ger.iedelemmel az Oltáriszentségtől a
pápához, a pápától az Oltáriszentséghez tud szállani. E két
titkon kívül, melyek egyet képeznek, csak megfogyatkozott
Jézus Krisztus marad, Ö maga intézte íg~', ki nem felel meg
többé a lelkek és társadalmak szükségleteinek, ld magát sem
tudja védeni s csakhamar elenyészik, mint az álom.

Veg~'étetk el a pápát ; Jézus Krisztus, az Oltáriszentség
Jézus Kiisztusa nem teljes többé; elégtelen Jézus Krisztus, ki
némán szemleli egyházának megingását, tehetetlenül, fegywr
telentil. műve megsemmisítését.'

• Bougaud: A kereszténység és korunk, 417-·U8.
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Az antlkrlsztusí gondolatkörnek sátáni zsenialitása abban
áll és abban fog csúcsosodni, hogy minden lehető testi-lelki
jót megad az embernek - még a legteljesebb igazság látszatát
is - csak kettőt akar és szeretne elvenni: az Eucharistiát, az
életrehívó mindennapi szentmiseáldozattal (Röek) és a pápa
személviségébe, mint Krísztus közvetlen megbízottjába vetett
hitet.

A sátán tudja jól, hogy mindent meghagyhat az embereknek,
még az istenhitet is. de ha ezt a ikettőt kilopja a lelkükből,
célt ér. A közelebbi és II távolabbi jövő viharzó történelme e
két pont körül fog forogni. Ha majd eljön "a nagy szakadás"
(Sz,t. Pál), ha eljön a "bűn embere",' ki felemelkedik minde
nek fölé, mi Istennek mondatik, vagy tiszteltetik, hogy kisér
tésbe eitse, ha lehet még a választottakat is - aikkor kis
időre úgy tünik majd, hogy teljes diadalt arat a sátáni gon
dolat. A "bűn embere" betiltja majd a legszentebb áldozatot
az egész földön. melyet hatalmába kerít, aki ellenszegül, válo
gatott kínzásokkal végeztetik ki. Az utolsó pápa és a kisded
nyáj a katakombák életét éli majd újra. De győzelme nem
lesz teljes és rövid ideig tart.

,.Bízzatok, én legyőztem a világot"," "E világ fejedelme
már megítéltetett" - hangzik a római katholikus egyház örök
Főpapjának isteni szava. Örök és változatlan vonásait emlí
tettük először az Egyháznak s ez az örök és változatlan
vonása: a természetfeletti alapítás és az isteni rendelkezés az
örök fenntartója. íme, én veletek vagyok miudennap a világ
végezetéig." ez az isteni tény változatlanul megvan és meglesz
az Egyház életében a bölcsőtől II síríg, az Oltáriszentség szer
zésétől az utolsó ítélet napjáig.

Támadhatják tízezrek és cserbenhagyhatják millíók é'> el
temethetik naponta százszor, küzdve és szenvedve, bukdá
csolva és Ielemelkedve, eltiporva és üldözve, népesen vagy
néptelenül, napjában százszor halódva - és mégis mindíg
győzve - Sporisa Dei, Krisztus arája marad.

Amennyire megrendítő és felemelő ez az örök változatlan
vonása az Egyháznak, mint isteni intézménynek, annvira el
szomor ító és sokszor lehangoló vergődése és működése, mint
ideigvaló emberi intézménynek. Az Egyház tagjaiban. mint
emberi intézmény is, nem ment fl tévedésektól. hibáktól. sőt

sajnos, a súlyos bűnöktől sem. Nemcsak egyszerű világi hivei,
de maga a fő, a pápa is tévedhetnek. Hiszen a pápa is csak

r II. Thess. 2, 4.
8 János 16. 33.
&o János 16. H.
~ Máté 28. 20.
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ott és annyiban tévedhetetlen, amennyiben, a hit és erkölcs
dolgában ünnepélyesen határoz. Mindezt azonban a gond
viselő Isten megengedi és eltűri, hogy ezzel is igazolja isteni
segítségének és védelmének minden emberi baj ellen való
örök védőpajzsát. Sok van tehát az Egyház életében is, még jó
szándékú íntézkedéseiben is olyan, ami közeljár a tévedéshez,
vagy hibához, világi és egyházi tagjad, mint gyarló emberek
koruk és természetük hibáival terhelten küzködnek a maga
sabb igazság diadaláért. De ha, mint általában az emberi
intézményekben, bizonyos lazulás és ellanyhulás következik
be az Egyház lelki életének, aktivitásának, egyéni és társa
dalmi megmozdulásainak területén. akikor - és ebben külön
bözik az Egyház a többi intézménytől - az emberi gvarlö arc
mögül átsugárzik az isteni örökkévaló arc és tűz, s az Egyház
mint a poraiból megelevenedett Phőnix, Megváltójának vég
telen érdemeiből és kegyelmeiből, önmagából újul meg. Ezért
nem azonos a sorsa a többi emberi intézménnyel, amely ilyen
isteni örök életforrásra nem támaszkodhatik. A kegyelem, ez
az égi segítség, amely az Egyházat megújítja, annál nagyobb.
minél jobban hül ki a szivekben a hit. "Amikor elhatalmaso
dott a bűn - írja szent Pál - még bőségesebb lett a kegye
lem, hogy amint a bűn uralkodott halálthozóan, úgy uralkod
jék a kegyelem is az örök életre ... "10

Értsük meg jól. az Egyház győzelméről beszélnünk csak az
utóbbi, az Anyaszentegyház gyarló emberi arca szempontjából
lehet. Az Egyház örökkévaló isteni arca mindígválto,zatlan
és mindíg diadalt ül, születésétől haláláig, a kereszireieszités
től az útolsó ítéletig. Az Egyháznak mindíg voltak és lesznek
szentjei, akik Krisztus elveit híven megtartották és életüket
csodálatos magasságokba kormányozták. Szentek, akiknél a
mag jó földbe hullt, "és százszoros termést hoz". És mellettük
se szeri, se száma az elrejtett alázatosoknak, az üldözötteknek,
az Irgalmasoknak, az engesztelöknek, akik elrejtett, néma, de
mégis mindennél Iénvesebb bizonyságai a krisztusi hit igaz
ságának. Valóban ennek az isteni arcnak örök győzelme van
már itt a földön; ez minden kornak, minden nemzedéknek,
minden nemzetnek közös ki nem sajátítható adottsága. A
kegyelmet az Isten mindenkinek kivétel nélkül és ingyen adja.
Itt, korok és emberek egyéni állásfoglalásában, megszívlelö
vagy elutasító magatartásában rejlik a kérdés változó, "dgy
nevezett emberi oldalának a problémája. Ha az emberek nagy
többsége az Egyházon belül és kívül visszautasítja, vagy lany
hán használja a. mindenkor bőven és ingyen az em berekre

10 Róm. 5, 20-21.
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áramló isteni kegyelmeket, akkor az egyes koroknak időszaki
emberi arca démoni, sátáni jelleget ölt, elfedi a felületes
ssemíélö előtt az isteni arc változatlan örök ragyogását, és az
emberiség és vele az Egyház ilyen korokban a bűnös. vagy
akár a hitetlen; többségnek, sokszor védtelen kiszolgáltatottja
lesz. Az isteni bölcseség ezt megengedi, büntetésül az emberek
bűneiért. Megengedi, mert az Egyházat erek a szenvedések
újból megtisztítják, de valójában egyházának ezeket az idő
WlAki megalástatásait, sohasem akarja, csak felhasználja.

Ha az Egyház gyözelméröl írunk - s most erről írunk 
csak ott és olyan korszakokban tehetjük, ahol az emberiség a
bűnök és a hitetlenség mocsarába süllyedt. Ha az emberek
lelkében a krísstusí gondolat mindenek fölött és előtt életük
központja lesz, akkor ez az Egyház földi arcának időszakos
győzelme lesz egyben.

Ilyen szomorú korszakban él az emberiség az utóbbi év
tizedekben, sőrt évszázadokban is, nem idöszerűtlen tehát a
krisztusi tanok örök időszerűségében. bízva az Egyház el
jövendő széles győzelmét latolgatni. Mert sajnos, az emberi
ség is olyan, mint az éretlen gyermek, aki nem hiszi el szülei
nek, hogy megégeti kezét, ha a tűzhöz nyúl. De ha meg
próbálta és rajtavesztett. saját szomorú tapasztalata fogja a
következőkben attól visszatartani.

Milyen tehát az Egyház helyzete korunkban T l\lik azok az
okok és feltevések, melvek indokolttá, sőt kényszerítően szük
ségessé teszik, hogy az emberiséget gyötrő bajok egyetlen
lehetséges kiút jaként az Egyház győzelmét, vagyis az emberi
ségnek Krisztushoz való visszatérését jelöljük meg l Hogy a
ma problémáit, a jövő lehetőségeit azonban jól megérthessük,
vissza kell mennünk a multba az Egyház születéséig és rövi
den át kell futni az azóta letűnt történelmi korokat, az
Egyház ember-i arcának időszaki változásait, hogya jelen
problémáihoz érve, azoknak alapokaival tisztában legvünk.

II. FEJEZET.

.Az egyháztörténelmi korok rövid áttekintése napjainkig.

Krisztus mustármaghoz hasonlította egyházát, amely
kisebb minden más magnál, de amelyből hatalmas fa nő ki,
melyen az ég madarai helyetfoglalhatnak. Kétezer év egyház
történelme Iényesen igazolja az Ö prófétai hasonlatát. Tizen
két tanulatlan ember, többnyire halászok, az Ö apostolai,
szemben állnak 6g~' többszázmilliós birodalommal. Szemben
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állanak sok-ístenhivésével, laza erköleseivel, államiságával.
szokásaival - és győznek. A mustármag 300 év alatt kíhadt,
az Ősegyház, az egész akkori világot behálózó egyháaköaségei
vel, mártírjasnak és üldözöttjeineik minden korú és rendű meg
számlálhatatlan tömegével fegyvertelenül, egyedül az eszme
hitével és az Isten segitségével, mint Dávid Góliátot, legyőzi
a pogány kolosszust, a római birodalmat. Igazolódnak az
egyik egyházatyának, Tertulliánusnak klasszikus szavai:
"Sanguis martyrum, est semen christianorum", a mártírok
vére a kereszténység magva. És mire letelik a három év
század, az erkölcseiben és fegyvereiben megroskadt római
birodalom polgárjogot ad a semmiből előtörő, üldözött szekta
nak. Bármilyen véres és szorongatásokkal teljes volt ez az
első három század, az egyháztörténelemnek egyik legdicsőbb,
vagy talán legdicsőbb korszaka volt és marad.

:Ma, 1600 év után, mikor a Szentatya, XII. Pius apostoli
szavai és meglátása szerint az Egyház hasonló helyzetekbe
kerül, vagy kerülhet, nem ok nélkül mutat rá a Szentatya az
első négy évszázad keresztényeinek hitére, szeretetére, meg
ingathatatlan reményére és vértanúi lelkületére.

Ennyi hit, ennyi remény és ennyi szerétet meg kellett,
hogy teremje a maga külső gyümölcseit is. De ez a győzelem
nem elsősorban emberi, hanem isteni elismerés és jutalom
volt. Mert az Egyház első nagy győzelmét kivívó. akkor még
félpogány Konstantinnak, csodálatos égi jel, a Kereszt fel
tűnese az égen adta meg a döntő lökést, hogya keresztények
mellé álljon, 6 ez a Kereszt, melv mellett az égen, ..E jelben
g~TŐZltri fogsz" szavak íródtak, volt elsősorban okozója a nagy
gyözelemnek a sokkal hatalmasabb pogány sereg és annak
vezére, Maxerrtius ellen.

Konstantin, hogy meghálálja a keresztények Istenének a
segítségét, türelmi rendeletével - milánói edictum, 313. 
megnyitotta a keresitény Róma előtt a szabad fejlődés útját.
Ezzel az egyháztörténelem második, szélesebb szakába lépett.

Az államhatalomnak a kisded Egyház mellett való nyílt
állásfoglalása egyben előnyt és hátrányt is jelentett. EIŐln~'t,
lJag~- előnyt, mert a katakombákba zárt kisded nyáj most már
szabadon terjeszkedhetett az egész, akkor ismert világon, de
egyben hátrányos is volt. Az Egyháznak ez a nagyarányú ter
jeszkedése ugyanis felhigitotta azt a központi Izzó magot,
mely az Ősegyház vértanúi lelkére támaszkodott, nagyszámú
új keresztény közül sok, ha fel is vette a keresztséget, pogány,
"agy félpogány gondolkozású maradt, amit nem is lehetett
mindenben kárhoztatni, hiszen maga az államhatalom is, s a
közszellem még a félpogányság jegyében állott. A véres eir
kuszí játékok, a rabszolgaság intézménye és egyéb sokszor
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botrányos pogány szokások még évtizedekig, sőt évszázadokig
fennállhattak. Nem lehet tehát azt sem csodálni. hogy ez a fél
pogány-kereszténység babonára és eretnekségekre hajlott. A
gombamód fellépő kisebb eretnekségek mellett az egész orszá
gokat, földrészeket behálózó tévelyek (nestorianismus, pelagia
nismus) sem ritkák. Az arianismus nem egyszer a császár ke
gyét is elnyeri, tehát még az államhatalom, sőt egész püspök
ségek is a tévelyt támogatják. De az isteni gondviselés nem
hagyja védelem nélkül egyházát. Kiváló lelkek - egyház
atyák - támadnak: Basilius, Ambrosius, Agoston akik
egyként küzdenek a tévelyele és hibák ellen és ostorozzák az
államhatalom túlkapásait, mint pl. szent Am brus, Nagv Theo
dosius császár híres esetében.

Még egy súlyos megrázkódtatás is fenyegeti a keresztény
séget, az ebben a korban mindíg nagvobb máreteket öltö nép
vándorlás, mely megroppant ja a mindeu ízében megvénült
római birodalmat. 476-ban Odoaker germán vezér serege be
veszi Rómát és még a jobb keresztényeket is megült eg:.' pil
lanatra a kétség, az örökéletűnek hitt birodalom bukása. nem
lesz-e egyben a kereszténység bukása is. Hiszen a barbárság
ban és sötétségben vergődő fiatal törzsek előözönlése s-emmi
jóval sem bíztatott. De épp ebben a válságos órában mutat
kezott meg a kereszténység örök isteni oldala egészen szembe
tűnően. Kitűnöen mutat rá K. Godefroid,' hogy az Egyháznak
ez a kettős, t. i. örök és emberi avrulata milyen szemléltetően
nyilvánul meg éppen a világtörténeti válságok idején.

Kurth Godefroid műve közel 50 he, a XIX. század utolsó
éveiben (1898-99) jelent meg. De igazán aktuálissá, mint
magyar fordítója, Giesswein Sándor (19'"21) megjegyzi, éppen
az első világháború fordulatai teszik. Az elmult újabb 20 é,
ennek a megállapításnak a helyességét csak aláhúzza.

Az első ilyen történelmi válsága az Egyháznak, mint K. G.
megállapítja, születésekor volt. Akkor tisztáznia kellett 3

zsidósághoz való viszonyát. Ug)-anis a jóhiszemű zsidó-keresz
tények közott nagyon sokan voltak, akik az új Egyház hely
zetét egvbekapesolva látták a zsidósággal, ahonnan. kisarjadt.
Ez pedig kettős veszéllyel fen:.-egetett. Egyrészt az egyetemes
szerepre hivatott Egyhúznak nemzeti színezete maradt volna,
másrészt félő volt, hogv a pogánvság szerepe és megtérésé
háttérbe szorul. De a Szeritlélek által vezetett Egyház feje
Péter megkapja az égi fehilágosítást és ,.a jeruzsálemi zsinat
megmentette a kereszténységet, de feláldozta Izráelt."!

I Kurth Godefroid: Az Egyház é<; a világtörténeti válságok. IS99.

2 Kurth Godefroid: i. m. 21. old,
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Második ilyen nagy veszély a kereszténységet a római
birodalom bukásakor fenyegette. Az akkori keresstények közül
sokan jóhiszeműen azt hitték, hogy az Egyház a római biro
dalommal áll, vagy bukik. A kettő az ő szemükben elválaszt
hatatlan volt. De a kereszténység, mint egyetemes isteni intéz
mény, most is egyetemlegesen döntött. "Elválasztotta sorsát a
római birodalom sorsától. elment a barbárokhoz és kezükbe
adta a világ kormánypáleáját anélkül, hogy kívánta volna
tőlük, hogya római civilisatio ruháit viseljék.'?

"Ezáltal röviden, de egész határozottan kijelentette mín
den jövendő század számára, hogy mivel arra van teremtve,
hogya földön uralomra vigye Isten országát, nem azonosít
hatja sorsát semmiféle múlandó dologgal, legyen az dinasztia.
nemzet, társadalmi osztály, vagy civilisatió. Ezáltal lett egye
temes vallássá és csak is ez áron maradhat meg annak és csak
is így fogja valóságga tenni azt a gyönyörű jelzőt, melvet
lzaiás próféta adott a Megváltónak : A jövendő századok
atyja."?

Az Egyház jövője szempontjából dÖlll1ő fontosságú Clod
wignak, a fraJDik vezérnek a megtérésé. Ez a megtérés. mely
szent Remigius személyéhez fűződik, egy évezredekre kiható
aktus volt. Remigius emlékezetes szavai: "Hajtsd meg fejedet
büszke svkambriai. üldözd azokat, malyeket eddig imádtál és
imádd, amit eddig üldöztél" - az Egyház elsőszülött leányá
nak, a frank, majd később a francia birodalomnak is szüle
tése egyben.

Mint Bougaud, olyan szépen kifejti művében a frank biro
dalom feltűnésa és általa a kereszténység fennállása ebben
fi kritikus korban gondviselésszerű volt. Ez volt az a világi
szikla, amelyre az Egvház a népvándorlás utóhullámaival
szemben támaszkodhatott, ez volt az a kard, mely 200 évvel
később, Nagy Pipin idején Péter utódjának. a pápának világi
hatalmát az egyházi állam ajámdékozásával megvetette. A
frank birodalomnak - mint Bougaud írja - "eredete párat
lan a nemzetek történelmében; csodás, a világ évkönyveiben
példátlan megjelenése körülményeiből a szemtanúk lelkében
azon sejtelem támadt, hogy valami nagy dolog, nagy vallási
áta lakulás van készülőben. A világon teljes zűrzavar uralko
dott. Eg~' részről a vén, elkoresosult római törzsek a bukás
felé siettek s a rákfene minden ízűkben pusztftván, sírjukat
ásta. Másrészről az ifjú, heves, vad, barbár törzsek betörtek,
tévelygő, sötét lélekkel, féktelen dölyfös szívvel, vérengző
kezekkel. Iszonyat ült a lelkeken. De Róma elfajult népe és e

3 i. m. 34-. old.
4 i. m. 35. old.



12

vad, barbár nép közepert az Egyház szomorú tekintete nem
azt kereste, honnan jő a segély, hanem azt, hogy mílyen ele
mekkel kezdje meg az ujjáépítés nagy müvét,

Éppen e pillanatban tűnt fel Franciaország! Harcoshoz
illően. a csatatéren születík: apostolhoz Illően hitvallással,
égre szegzett tekintettel jelenik meg a világon; alázattal
hajtja meg fejét egy fegyvertelen agg kezei alatt, mintegy
jelezvén, hogy hivatása a nyers erő uralma helyett mindenütt
a jog uralmát hozni be, ugyanakikor egy nő, egy hitves, egy
anya ihlete önti bele a keresztény hitet s ez fejedelme, királya
lelkén keresztül árad szét a nép szívében. Aztán Clodwig és a
frank nemzet kardja által megvett föld mennyire megfelelt
egy magasztos hivatásra teremtett nagy népnek! Minél figyel
mesebben vizsgáljuk e csodás egészet, annál inkább meggyő
zödünk arról, hogy Isten csakis valami nag)' célra alkothatta
Franciaországot ily gyönyörűnek... "5

..És csakugyan, ami/nt Franciaország és az Egyház össze
találkoztak, felismerték és átölelték egymást, s 14. század viha-'
rai, számtalan forradalmai, a hitetlenség hatalmas erölködései
sem voltak képesek e 14 százados tiszta frigyre homályt borí
taní.'?'

Clodwig megkeresztelésével az Egyház megindult fejlődé
sének úiabb és mindennél fényesebb állomása felé, hogy a
kereszténv Európának dajkája és vezetője legyen. Fél évezred
alatt, a XII-XIII. századig ez a szédületes előretörés és fel
lendülés megteremtette az emberi történelem páratlan alkotá
sát, a virágzó középkornak istenhivásböl élő aszkéta ember
tvpusát, melv házait, mint központ. az égnektörő góthikus
dómole köré énítette, melynek városai a templomok, mint köz
pontok világosságából merítettek, köréjük épültek (P. Gallus),
mely élettypusnak egyetlen központi gondolata az önmaga és
mások megszentelödése volt, aki hitte és élte a krisztusi igaz
ságot: "Keressétek az Isten országát és az ő igazságát és a töb
biek mind hozzáadatnak nektek." Néhány évtizeddel ezelőtt
8 művelt, felvilágosult, hitetlen Európa még mélyen lenézte a
..sötét középkor t", ma viszont már a technikai haladásból ki
ábrándult Európa. tisztán látja, hogy a kultúrában, civilizá
tióban és kényelemben fl mai kultúrigényektöl talán elmaradt
középkor viszont lelkiekben sokkal boldogabb volt.

Az út azonban. melv az emberiségnek ehhez az egvik
legszebb és legfennköltebb korszakához vezetett, korántsem volt
rövid, vagy síma. Egy világot, a rómaiakét. kellett átgyúrni a

~ Bougaud: Kereszténység és korunk. 333. old,
e i. m. 337. old.
7 Máté 6, 33.
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kereszténységnek, mint világmosdítö erön.~k és egy másik
világot, a barbarokét. kellett civilizálni, kultúrálttá és lelkileg
műveltté tenni. Érthető, ha. ebben a nagy küzdelemben nag)",
sőt súlyos hibák csúsztak be ezen világok ütközése folytán a
kereszténység világi, sőt egyházi érdekvilágába is.

Mindewk a világi és részben egyházi problémák az Ú. R.

"sötét középkor", a IX-X. század idejére esnek, amikor az
egymásnak súrlódó világnézetek az ingatag lelkeket erjedésbe
hozták. Az egyik legszomorúbb történelmi válság volt az,
melyet az egyház és a pápaság a hűbériség középkori elvének
hamis, túlzott, még egyháúakra is átcsapó értelmezésével
szemben vívott. A hűbériségnek. rnint társadalmi és állam
politikai elvnek a magva az volt, hogy az uralkodó fejedel
mek és a legmédosabb főurak harcokban, vagy öröklések útján
jogooan, vagy jogtalanúl szerzett és általuk egyedül meg nem
művelhető nagy birtokaikat a várakkal és falvakkal együtt, a
nekik szolgálatokat tett megbízható világiaknak, vagy egyhá
ziaknak adták, Ez utóbbi azonban vallási szempontból a leg
súlyosabb visszaéléseknek a csiraiét hordozta magában. Mivel
ugyanis az ilyen hűbérurak a birtokaik területét lakó püspök
ségek anyagi javait saját elhatározásukból adták, a püs
pokséget elfoglalt egyházi személy ezeknek a hűbéruraknak
akarva, nem akarva, lekötelezettje lett, Amilyen mértékben
aztán érdemtelen kezekbe kerültek a püspökségek, olyan mér
tékben tűnt fel a tanulatlan és elnyomott köznép előtt, hogy
ezek, a nem mindíg épületes életet folytató főpásztorok min
den, tehát lelki hatalmukat is a világi hatalomtól kapják
Nem csoda azután, hogy ez az áldatlan állapot a simónia
bűnére vezetett, amikor is az egyházi javakat az arra többet
ígérőnek szinte pénzért ::!-dták-vet.ték. Ez viszont a világiak és
egyháziak erkölcsiségének a legsúlyosabb meglazulásához
vezetett. A coelibátus intézményét sokan nyíltan megsértették.
az alsó papsúg maga pedig a. megváltás kegyelmeit szinte ár
verésre bocsátotta. Betetőzte a visszaélések sorozatát az a
nyílt, vagy titkos nyomás, melyet a legfőbb uralkodók, de
különösen a német-római császárok a pápai szék betöltésénél
kifejtettek. Mindennek végső célja az lett volna, hogy a csa
szárság, mint világi hatalom, a pápaságót céljai érdekében
kezes báránnyá tegye. Nem csoda, hogy ilyen világi és egy
házi állapotok mellett, különösen a köznép. de a magasabb
ranguak körében is különcködő és botrányos szekták Iejlődtek,
főkép a XI. századtól kezdve. Vezetőjük és legismertebb közü
Iük az albink eretneksége, mely föként dél-Franciaországban
hatalmas törneceket. köztük főurakat nyert meg magának. Ez
a rideg eretnekség, mely az évszázadokkal azelőtt, szent Agos
ton korúban is létező manicheus eretnekség egy változata, az
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önmegváltás szükségeeségét hirdeti. A testet az ördögtől szár
maztatja, az. öngyilkosságot vallásos cselekedetnek tartja. A
házasságot, mint elvetendő rosszat, csak tökéletlen tagjainak
engedi meg, Ez. és ehhez hasonló sötét tamok vették be magu
kat egész országrészek hitéletébe. "azt lehetett volna hinni,
hogya kereszténység és a civilisatio a pusztulásba rohannak.
Dehát a katholikus Egyház az örök megújhodás számára ala
píttatott. Néha szinte azt mondja az ember, hogy az égi maga
sokból rászálló kegyelmi élet forrásai elvesznek és messze el
folynak, de óvakodjunk a tévedéstől, alkalmas pillanatokban
annál magasabb oszlopokban törnek elő kebeléből, mennél
mélyebben voltak elásva","

Ebben az áldásos munkában előljártak a szerzetesek, fő
kép a nagyhírű clunyi kolostor, melynek kiváló vezetői egész
Európára kiterjedő reíormmozgalmakat indítottak el. Utalunk
csak arra a szívélyes, benső kapcsolatra, mely országalapító
szent István királyunk és a clunyi szerzetes-vezetök között
fennállott. És síkraszállottak természetesen a kor kiváló pápái
is, egy IX. Leó, egy II. Sándor, de főként VII. Gergely, aki
nem riadt vissza a császárság megrendszabályozásától, 1075
ben kimondva, a laikus investitura ellen az interdictumot,
melynek alapján a császárok és királyok semmiféle egyházi
méltóságot nem adományozhatnak. VII. Gergely élete a meg
hurcoltatasok sorozata, Salernoban száműzetésben fejezte be
életét. De ha lála után közel 140 évre, az 1222-es wormsi kon
kordatumbau az Egyház kivívta azokat a jogokat. melyekért
annyit küzdött.

A virágzó középkor már előbb is említett, lelkileg és kul
túrállsan gazdag évtizedeit azonban a XIV. század elején egy
bántó és éles harc szakította félbe, mely a világhátalommá
lett pápaság és az önkényuralomra törekvő fejedelmek, főkép
Szép Fülöp, IX. Lajos unokája, 'között zajlott le. A küzdelem
ugyanis a caesarizmusnak, az. absolut királyi hatalomnak
értelmezése körül zajlott. A caesarizmus már az előző száza
dokban is, mint pogány tan jelentkezett, de alul maradt a
küzdelemben a pápasággal szemben. A kereszténység ugyanis
a középkori uralkodónak hatalmát nem pogánymódra, abso
lute önmagától, hanem Istentől eredőnek származtatta, mely
tehát alá van vetve az erkölcsi törvények korlátainak, Ezzel
szemben a pogány caesarizmus szerint "az uralkodó a törvé
nyek felett áll. A törvény az ő akarata"," Amegalázó küzde
Iemnek, melvnek VIII. Bonifác halála vetett véget, sokkal

8 Godefroid: i. m. 4.8. old.
9 Godefroid: i. m. 7&. old.
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nagyobb, átfogöbb jelentősége van, mint egy néhány évtizedre
korlátozódó kortünetnek. "Ez pogány politika volt, amely új
erőfeszítést tett arra, hogya keresztény elvek alól kivonja a
modern államok iránvítását.'?" Ez a politika győzött és az
akkori társadalomban csakhamar rokonszenvvel találkozott.
A neccaesarizmus lerombolta a középkorí keresztény köztár
saságot, ezt az erős egységet, "mely a jogot a keresztény
erkölcshöz kötötte és ennek értelmezőjéül elismerte Jézus
Krisztus helytartója t. Szép Fülöptől kezdve nem így volt
többé".'! Következmény, megszünnek a keresztesháborúk,
Európa visszavonul a félhold elől ésa törökök Európát fenye
getik. Az absolut királyság swmorúnemzetközi visszahatása
volt az, hogy a föld legszebb vidékei a török barbarságba
süllyedtek.

"Nemzeti szempontból véve, az absolut királyság megdön
tötte a társadalmi test egyensúlyát, az egész életet a fejbe
sűrítette, megbénította a szabad intézményeket és a forradal
mat tette a zsarnokság egyedül lehetséges megjavítójává. Am
ez még nem minden. A keresztény nemzetek elszakítva az
Egyház irányitásától, nem tudták megtalálni útjukat; és a
látszat szerint arra vannak ítélve, hogya tévedések egész
körén kell áthaladniok, míg ismét megtalálják önmagukat.
Minden nap új rendszerekbe hallgatllak, meiuek egYmásután
numnek tönkre. Filozófizmus, liberalizmus, szocializmus, anar
kizmus, nem is szólva a közbeeső tanokról, törvényes örökösei
a királyi absoluiizmusnak ; s miként ez az utóbbi, amazok sem
váltjáJk be ígéreteiket. A betegség mindaddig tart. míg a ke
resztény nemzetek sorsa nem lesz oly politika kezében. amely
nem fél a keresztény elvektől. És a katholikus Egyház a ke
reszt lábához ülve. nyugodtan várja azt a napot, amelyen a
forradalmak befejezik az emberiség nevelését.."a

Talán a kelleténél többet idéztünk Godefroid híres egyház
történeti művéböl. Tettük ezt azért, mert egyrészt megállapítá
sai élesek és találóak, másrészt ellentétben a többi világi és
egyházi szerzövel, Godefroid a keresztény Európa hanyatlásá
nak kezdetét. nem a következő XV. század szellemi. materiá
Hsan individualista mozgalrnúban, a renaissance-ban. hanem
Szép Fülöp-féle neccaesarizmus mozgalmának győzelmében
látja. Mi teljes rnértékben osztjuk az illusztris szerzö nézetét.
amelyet a történelem évszázadai csak megerősíteni látszanak.
A hiszékeny, 'félkeresztény Európát minden században újabb
és úiabb izmusok igézik meg és ejtik lázba. az egyedül boldo-

10 Godefroid: i. ID. 87. old.
11 Godefroid: i. ID. 87 old.
12 Godefroid: i. ID. 87-88. old.
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gabb jövő délibábiával, mely izmusokból egyre-másra ábrán-
dul aztán ki. Minden izmus nézetünk szerint egy keresztény
ség-pótlék, tíz-húsz, vagy akár 40 százalék krisstianizmussal.
Mindezen izmusok, mint Godefroid szellemesen megjegyzi, tör
vényes örökösei a királyi absolutízmusnak, birodalmuk a téve
dések egész köre, melyeken át a bűnökbe süllyedt európai
kereszténységnek nagy kiábrándulások után meg kell tisztul
nia. Jellemző, hogy minden izmus kapós az európai ember
szemében, csak az egyetlen 100 százalékos, a krisztiánizmus
nem, pedig ami jó van a többiekben, azt mind az utóbbitól
kölcsönzik a francia-forradalom "Testvériség, egyenlőség. sza
badság" jelszavától kezdve a Iiberalizmusig, s közben bőven
megkeverik az emberi és sátáni bűnök visszataszító látváival.
Az európai lélekre is ráillenek a pogány Ovidius szavai:
,,Látom és helyeslem a jót és mégis a rosszat követem."

Az az évszázados betegség, melvet Godefroid fentiekben
rajzolt, még ma is fennáll, -ennek a betegségnek a meggyógyu
lása egybe fog esni a középkori keresztény királyság eszméjé
nek visszaállításával és egyben az Egyház mindennél fénye
sebb győzelmével. Hogy azonban a jelen idők legégetőbb prob
lémáit megérthessük, tovább kell folytatnunk az egyháztörté
nelem fonalát a renaissance korán át, addig a francia-forra
dalomig, mely a keresztény Európát a hitetlenség szellemi
mélypont jára taszította alá,

A neocaesarizmus, mint új-pogány irányzat. jóvátehetetlen
rést ütött már a XIV. században az európai kereszténység
világi egységén. A fejedelmi önzés és gőg a széthúzás csiráit
hintesette a keresztény államok, illetve az Egrház feje. a
pápaság közé. S mivel a fejedelmi individuális önzés kikezdte
az egységet. nem nehéz megértenünk. miért találtak a követ
kező, XV. század humanista és álhumanista, szintén indivi
duális irányú eszméi maaukbam a neocaesarista uralkodók
alattvalói ban, föként a műveltebbekben termékeny szellemi
talajra. Itt is az önzés, az individuális önzés szelleme volt az,
rnelv .a keresztény kollektív társadalmat kikezdte s a. talaj a
fentemlített okok alapján múr készen volt rá. Hangsúlyozzuk.
nem maga a humanizmus, mint müvészi kultúrális irányzat
volt az. amit az Egyház kárhoztat és kárhoztatott. Inkább a
humanizmus gyarló, önző, egoista vivői voltak azok, akik a
természetfölöttiektől a természeti jelenségekhez való világfor
dulásban s az antik kultűreszménvek fokozott tiszteletének II

Ielúiúlásakor a jót összecserélték a. rosszal, s a művészi és
tudományos értékeket egy idejétmúlt, pogány életelv-vel és
élni-vágyással.

El kell ismerni. hogyafentemlített hibákon kívül a
középkor természetfeletti egyoldalúsága is okot szolgáltatott
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erre. A középkor világképe két egyetemes jelenség jegyében
áll. .A:r, első a középkor kollektív universalismusa, a középkor
keresztény Európája egy nagy ikeresztény egységet képezett.
melvnek legkiválóbb alkotói az önző individualizmus, a név
feláldozása mellett évtizedekig, sőt évszázadokig dolgoztak.
név nélkül, ismeretlenül egy-egy égbe nyúló, a középkor lelki
ségét és egységét híven kifejező karcsú dómnaJk. építésén. Ez
a lelkiség azonban magasztos nemességében sem volt tökéletes,
Hibája volt, hogy túlzott egyoldalúságában, nemes égretörésé
ben elfelejtette, hogy az ember nemcsak lélekből, hanem test
ből is áll 8 annak szintén meg vannak a maga jogos igényei
és világa s a természet, az ember testén belül és kívül, az Al
kotó akarata szerjnt nem megsemmisülésre. hanem megneme
sülésre hivatott.

A renaissance tehát annyiban nem is hibás, hogya termé
szet titkait kutabnd, jogait hangoztatni kezdte, - ez szinte ter
mészetes következménye vol a középkor egyoldalúságának 
hibája, sőt bűne viszont az lett, hogy nem az Isten alkaratát,
hanem az individuális önzést tette cselekedeteinek rugójává 8

ezért el kellett buknia,
Ez az individuális önzés először a kereszténység világi

fejeinél, az uralkodóknál jelentkezett a XIV. században, tehát
már 100 évvel a tulajdonképeni renaissance megindulása előtt,
mint már tárgyalásunknál a neccaesarizmus eszméje kapcsán
már megemlítettük. A XV. században viszont a fejek után
maga a törzs, a társadalom és a tagok is megbetegszenek. A
kereszténység lelki egysége, említettük már - megtörött a
necoaesarizmusban, szomorú történelmi következményeit iB
ismertettük. A renaissanceban, egy évszázaddal később maga
a ikeresztény társadalom lett beteg. Ez a társadalom egoista
önzésében az új irány hatására pogánnyá, erkölcstelenné és
bűnössé vált s ezzel, mintegy halálra sebezve önmagát, jó
termő talajjá vált a 200 évvel később jelentkező protestáns
eretnekségek számára.

így zuhan le fokról-fokra Európa a középkorl keresztény
életeszmény és egység magasztos talafáról. A XIV. században
elveszti az egységét a neocaesarizmusban, 100 évvel később az
egységét vesztett Európa társadalma bünössé, pogánrn:yá és
érzékivé válik, hogy utóbb a XVI. században. üiabb két század
multával hanyatlásának egy szomorú pontjára, az eretneksé
gek talajára tévedjen. Amint az egyes ember sem egy pillanat
alatt lesz megrögzött, nagy bűnössé, úgy az európai keresz
ténységnek is ezeken a szomorú, történelmi állomásokon kel
lett áthaladnia. hogya francia-forradalomban (1789) és a for
radalmi eszmék nyomán Ielbúrjánzó mnterialista-atbeista
áramlatok han egy totális mélypontot érjen el.

Dr. Máriás Ishán: Christus ViDCit•.• 2



· A Luther által a XVI. században elindított reformátió
mély sebeket ütött Európa vallási egységén. Ezelk a Luther és
követői által terjesztett, később pedig mások, Calvin, Zwingli,
stb. által tovább módosított eretnek tanok szintén az indivi
duális önzés alapján állottak. az egyéni biblia-magyarázatokat
tették a hitélet legfőbb alapjává. ezzel míndazon a helyeken,
ahol megfészkelték magukat, a nemzeti, partikuláris önzésre
támaszkodva teljesen eltörülték a központi. katholikus hierar
chiát. Az a nagy szakadék, mely a régi katholikus igazsághoz
ragaszkodó nemzetek és az: új eretnekségek egymás közt is tor
zsalkodó irányzatai között fennállott, csak megkönnyítette a
pogány török előnyornulását, hosszú. véres háborúkba haj
szolta a: megosztott európai nemzeteket és a 30 éves (1618
1648) háború vége, egy testileg lerongyolt és kifosztott, amel
lett lelkileg eldurvult nemzedéket talált európaszérte.

Nagy katasztrófák és nagy csapások idején sajátságosan
tűnik elő az emberiségnek az eredeti bűn óta magánhordott,
szerencsétlen lelki hasadása. Nagy csapások idején az embe
rek kisebb, jobbik része a jobb lator példájára az Istenhez tér,
a másik viszont nyomorában elvetemültté lesz és megtagadva,
káromolni képes Teremtőjét.

így a XVIII. század, amely a neocaesarizmus, a renais
sance és a protestantizm us szarencsétlen triászát kapta lelki
örökségül, lerongyolódva és testében-lelkében' elsatnyulva, az
előző századok hibái miatt, ilyen súlyos válaszút elé kerül.
S mivel sem a kellő erkölcsi ereje, sem a szükséges jószándéka
nem volt az Istenhez téréshez. nagy tömegeiben. tetszetősnek
látszó, de hamis utakra tévedt és azoknak érett gyümölcsében,
a francia-forradalomban (1789--93) magára az Egyházra és
Istenre támadt. És az Egrház elsőszülött leánya, IX. szent
Lajos Franciaországa megérte azt a szégyenteljes gyalázatot,
hogya Notre Dame székesegyházban, a Franciaország Király
nöjének, a Szűzanyának szentelt nemzeti szentélvben az ész
királynőjét istenítették a szeroncsétlen forradalmárok. egy
kéteshírű színésznő személyében. Tetőzi a tragédiát az. hogy
ennek az esztelen és bomlasztó szellemi áramlatnak a leghang
zatosabb, katholikus elvekre támaszkodó jelszavai és célkitű
zései voltak. Testvériség, egyenlőség, szabadság lett az el
vakult szerencsétleneknek csatakiáltása, de a legkeresztényibb
elvek mögé, mint báráuybörbe bújt farkasok, a sátán földi
cinkosainak Egyház-, nemzet-, és szabadságellenes tervei rej
tözködtek. Bármily borzasztóak és visszataszítóak ennek a
négy évre terjedő terrornak egykorú feljegyzései, mégsem
bennük van a XIX. századra is átnyúló és egész az istentelen
ségíg törő materialista világnézetnek magva és cairája. Ez
utóbbiak szellemi vezérei azok a külsőleg rínom és mársékel-
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ten ható és magasabb ízlést kifejezni óhajtó írók, főként en
cy klopédisták voltak, mint Bayle, Voltaire, stb., akik eleinte
burkoltan. az ízlés határain belül, később :n'Yíltan és vak düh
vel fordultak az Egyház világi és egyházi hatalma ellen.
Ezeknek a szerencsétlen embereknek kell viselni majd odaát
azt a rettenetes felelősséget, hogy a XVIII. század és XIX.
század, melvet tetszetős és veszélyes írásaik lelkileg megmér
geztek, azoknak alapelveit gyakorlatilag is meg akarta való
sítani. Első, ilyen mérges gyümölcs a francia-forradalom volt,
de követték azt a többiek, s egészen a mult század végének
anarchizmusáig és kommunizmusáig. a jelen időket is bele
értve, minden rossz és baj esirája az ő végzetes írásaikból
származtatható. Ha végig tekintünk az új ikor történelmének
2000 évén és felvetjük a kérdést, hol volt ezen időszak keresz
tény mélypontja, akkor mégis a francia-forradalom idejére
kell azt tennünk. Mert valójában a nagy tömegek akkor jutot
taik el a gyakorlati istentelenségig, s ha ez ~ istentelenség
burkoltan. vagy nyílt formában a mai napig is ismételten
jelentkezik, már nem jelent új korszako t, legföljebb ennek az
istentelen irányzatnak újabb gyakorlati kiteljesedését. Ezek a
nyiltan, vagy burkoltan egyházellenes mozgalmak természete
sen hol a tudomány, hol a szellemiség, hol a világnézet, hol
a materiális polit ika és gazdasúg terén mozognak, de egvbe
fűzi őket. mínt már említettük, hogy valamennyien "izmusok",
a liberalizmustól a nemzeti szocializmusig, s mint ahogyan
Godefroid helyesen jegyzi meg, nem mások ezek, mint szel
lemi, vagy anyagi, véres, vagy vértelen forradalmak, mint
egyedül lehetséges, de ügyefogyott reakciók (természetesen a
christocentrikus állásfoglalást leszámítva) a Szép Fülöp által
a XIV. században felébresztett és azóta számtalan formában
jelentkező uralkodói zsarnokság, a neccaesarizmus ellen. Gode
froid azt hiszi, hogYatévelYelk egész körén áthaladó európai
társadalmat ezek a hiábavaló és esztelen kísérletezések fogják
megérlelni és a Krisztushoz való visszatérésre bínn], De vajjon
messze van-e ez az időr Mi úgy hisszük nem, sőt közel van
az idő, hogy a visszatérés s vele az Egyház legnagyobb győ
selme megvalósulhasson.

III. FEJEZET.

A Jézus Seioe-tisztelet történeti áttekintése és vUágmegváltó
jelentősége korunkban.

Nézzük csak azokat a jelt>ket, melyek ezt a feltevésünket
alátámasztdák. Mindenekelőtt emlékezetbe idézzük azt a sarka
latos igazságot, hogv az emberi lélek és annak szellemisége az

'I"



irAnyitója az ember cselekedeteinek, melyek tehát szellemiség
ből ssületnek és távolabbi értelemben kisebb, vagy nagyobb
emberkörök szellemisége nyomja reá bélyegét, a világtörténeti
események, a társadalom életberendezésének, az államok viszo
nyáJnak stb. kielégítö, vagy visszataszító jellegére. Nem csak
a jóra, a rosszra, is áll ez. A francia-forradalom véres guillo
tinját Voltaire és az eneyklopédisták könyvei - ácsolták.
Viszont abban a pillanatban, mikor az előbbiek a társadalom
elitje számára elvesztették szellemi vonzőeredüket, vagyis.
amikor e véres eseményeket mosgató szellemiség kopni kez
dett az emberek lelkében, akkor az úiabb és úiabb materiális.
siJkerek ellenére (ilyen késői gyümölcs pl. a kommunizmus)
meghúzták már a halálharangot az egész eszme-csoport fölött.
Ma már nemcsak keresztény, de egyéb körökben sem tagad
ják, hogy a francia-forradalom eszméjének és a nyomukban
felbűrjánzó istentelen, materialista tudományos világnézetű
felfogásnak hanyatlása már a mult század nyolcvanas évei
nek végén megkezdődött. Nem véletlen, hogy ez az idő euröpa
szerte egybeesik olyan kiváló férfiaJk feltűnésével. akik a
katholikus renaissance úiraéledését egyengetik, hogy nálunk
a k'h'álók közül csak Prohászkát említsük. Mert nem csak ók
változtatják meg korukat, az ő feltűnésük gondviselésszerű é&
csak akikor lehet eredményes, ha a kor megérett apostoli mun
kájukra. Persze, a pirkadatkor nehéz a dolgokat tisztán látni,
de ma, hatvan év multán, amikor az Európát és az összes
földrészeket sanyargató második világháborúban a forradalmi
eszmék megalázása folyik, amilkor Európa összes hamis bál
ványai napról-napra omlanak össze, nem nehéz megjósolni,
hogy nem csak politikailag, hanem erkölcsileg is új rendnek
kell következnie. így vélekedik XII. Pius, a !kereszténység
jelenlegi feje is. aki karácsonyi beszédében, 194L XII. 24-én,
ennek a születendö új rendnek öt sarkalatos pontját is fel
sorolja és boldog vigasztalásul hozzáteszi. hogy olyan új rend
nek kell születnie a történelemnek e mindent felülmúló tragé
diájából, melvben a nép egyszerű gyermeke, mint a Szentatya
mondja, verejtékkel keresi meg mindennapi kenyerét, de nem
vérrel és nem könnyel. Csak röviden említjük itt meg, később
részletesen is kifejtjii!k majd, hogy éppen a jelenlegi Szent
atya legtöbb beszédében egészen konkréten beszél erról az át
alakulásról és az Egyház gondviselésszerű győzelméről. Sőt

nem csak a katholikus, de protestáns részről is egyetemes a
vágy és remény, hogy Európa visszatér Krisztushoz e nagy
megrázkódtatások után. E nagv történelmi fordulatnak a
várása nem időszerűtlen tehát, sót nagyon is szükségszerü.
Csak ott és annyiban van bizonytalanság az európai lelkek
ben. katholikus és protestáns részről egyaránt, hogyan fog
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történni -ez e. visszatérésT Vajjon évek, évtizedek lassú érés&
nek fokozatosan 'kibontakozó virága lesz, vagy 8i nagy törté
nelmi viharok hónapjaiban szinte egyik percről a másikra. a
kényszerítö körülmények súlya alatt fog a változás létre
jönni' Azután mik lesznek ennek a változásnak lendítő erői'
Az emberi értelem és jószándék együttes iparkodása, vagy
inkább az isteni gondviselés történelmi ítéleteit Ez és ehhez
hasonló problémák barázdálják a gondolkodó, jobb értelmű
lélek mélyét, anélkül, hogy értelmétől, vagy a rendelkezésére
álló anyagi és szellemi segélyforrásoktól, az európai helyzet
viharos változásait beleértve, határozott irányt láthatna,
vagy akár homályos sejtéseket kaphatna. Ebben a fojtogató
bizonytalanságban szeretnök a mi kis mécsesünket meggyúj
tani, rámutatni a két :katholikus iránytűre, me ly a jelen
bajaiban az utat biztosan mutatja: az egyik ilyen iránytű, a
XX. század legközpontibb időszerügondolata: a Jézus Szíve
gondolat s vele kapcsolatban a Szent Szívet rejtő euchariszti
kus Jézusnak mindent felülmúló tisztelete: rámutatunk arra,
hogy századunk Jézus Szíve és az Eucharistia százada, győ
zelme tehát ebben a szent jelben leend. De rámutatunk másod
szor a második biztos katholikus iránytűre, a pápaságra,
Krisztus földi helytartóinak, a Szeritlélek sugalltjainak azon
időszerű szavaira és kijelentéseire, melyek a Szent Szív kultu
szának értékeiről és jelentőségéről szólnak s melyek a Szent
Szívnek és az Egyház várható győzelmének kapcsolatairól és
hozzávetőleges idejéről elmélkednek, hogy így a hivő kathóli
kus léleknek a bizonytalanság fojtó légkörében, a történelmi
vihar sötétségében útmutató és bator ító lelki táplálékot nyujt
hassuck.

Először a Szent Szív-kultusz történeti fejlődésével, jelentő
ségével és értékelésével foglalkoznánk. A Szent Szív-kultusz
már régen diadalát iili a lelkekben, hódítani kezd a társada
lom ban is, bevonul az államok életébe (Spanyolország), 8

mégis történelmi jelentőségében, világmegváltó fontosságában
alig ismert nemcsak a .világiak, de egyháziak előtt is. Itt nem
az ájtatosság vigasztaló lelki kincseire és mérhetetlerr gaz
dagsására célzunk. nem aNagyígéret 1870. óta diadalmasan
terjedő gyümölcseire. melvek a hónapok első péntekein, Jézus
Szíve napján egvbegyü.itik a katholikusok jobbjait. De a
Nagvígéret, bármilv megható, bármily megrendítő, mint az
isteni irgalomnak utolérhetetlen lu·ümölcse - nem lényeges
központja a Jézus Szíve tiszteletnek. Erre már P. Biró ia
figyelmeztet, mikor 1932-ben "E jelben g~·őzni fogsz" címú
művecskéje előszavában a Nagyígéretnek és a Jézus Szíve
ájtatosság centrális természetének kapcsolatalról ír. Erősen
hnnzsúlvozea. hogy EI Nagyígéret nem központja a Jé:ms
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Szíve ájtatosságnak, hanem - sainte csak egy mézes madzag,
mellyel Jézus Szíve az emberek figyelmét az ájtatosságra
akarja irányítani. Jézus Szíve az emberek figyelmét akarja
odavonna a gondolatra, hogy ha az - mint P. Biró írja 
eljő és megtartja prédikációját, az emberek higyjenek Neki,
inert az fogja az embereiket megmenteni a most feuyegetö
már nem víz-, de vér- és tüzözöntöl. Mert P. Biró - Magyar
ország legnagyobb Jézus Saive apostola - a jelen nagy bajai
ban a Jézus Szive tiszteletet a jelen idők Noé bárkájának
tartja, melybe az embereknek be kell menekülniök, ha a jobb
időket meg akarják érni. Az ószövetségben Noé 120 évig épí
tette bárkáját, intette javulásra az embereket, de azok ki
nevették, nem hallgattak rá és elpusztultak. Jézus szentséges
Szíve az újszövetség Noé bárkája, 250 éve hívja az emberi
séget szent Szívének szeretet-lakába, de az nem hallgat reá,
nem törődik vele és magáramaradva. el kell pusztulnia. A
Szent Szív-kultusz világtörténelmi jelentőségét nem tudjuk
jobban adáfesteni mással, mint ezekkel a gondolatokkal.

De ez a jelentőség nem állhat tisztán előttünk, ha nem
ísmerjük legalább vázlatosan keletkezésének körülményeit,
hozzákapcsolva 250 éves történelmi multjával azokat a for
dulópontokat, melyek győzedelmes előrehaladását jelzik. Min
denekelőtt le kell szegezni, hogy a Szent Szív-ájtatosság jelen
formájában nem idősebb 250 évnél. Nem tekinthető tisztán
emberi eredetűnek. Az ájtatosság mai formájában Jézus Ssíve
isteni sugallatainak, közléseinek gyümölcse, az Egyház hiva
talos úllástoglalásai, továbbá a közlesek alázatos. ismeretlen
edényének, Alacoque Margit, visitátiós apácának szeuttéava
tása úiabb bízonyíték erre. Tévedés lenne azt gondolni, hogy
-Iézus szentséges Szívét A. Margit elött ájtatos és jámbor
emberek nem tisztelték. De ez a tisztelet nem volt általános,
nem volt hivatalos áitatossági jelle~e, az illetök részéről (pl.
Szent Anselm), az egyéni hála és szerétet gyengéd meg
nyilatkozása volt. E7Je1l szentéletűek, Alacoque szent Margit
előképei között külön helyet foglal el szerit Gertrud (1256
1302), akit a jeles aszketikus Író. Mesehler, a Jézus Szíve
ájtatosság tavaszi Iülemüleiének nevez, De Gertrudnak Jézus
Szivéhez való ezen gyengéd és ájtatos ragaszkodása nem volt
több egy magánájtatosságnál. Maga -Iézus közölte vele, hogy
szent Szívének tiszteletét csak az utolsó századokban ismer
teti meg az emberekkel. hogy a szerétetében elhidegült világ
e szent Szív szeretetlángjaitól kapjon újra lángra. l DE' az is
kiderül ebből a magánnyilatkoztatásból. hogv a Szent Szív
tisztelet az utolsó századok lanyha kereszténveínek van fe.nn·

] A Szív. 19'1. VIII. 2.
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tartva, csak akkor válik nemcsak egyeseknek, hanem egész
töntegeknek lelki táplálékává. Az elmult 250 év az ájtatossá
got Alacoque szent Margit kezdeményezése alapján tényleg
tömeg-táplálékká tette, e tény viszont felkelti bennünk az
érzést, hogy már A. szt. Margit fellépése óta időszerűen az
utolsó századokban élünk. Szentünknek 1678-001 származó ki
jelentése, Gertrud több száz év előtti sugallatával mindenben
egybevág. "Ez az ájtatosság szerétetének mintegy utolsó erő
feszítése, mellyel a szeretetteljes megváltás ez utolsó századai
ban az embereket a sátán rabszolgaságából kiszabadítani
igyekszik. hogy őket uralmának szelídségébe visszavezesse."!
Szent Gertrud és Alacoque szent Margit kifejezései feltünően
egybevágnak. Közel 700 év előtt szt. Gertrud sugalmazottan
kijelerrti, hogy a Szent Szív tisztelete a tömegek számára
csak az utolsó századokban váljk hozzáférhetővé. És íme, el
telik 400 év. megjelenik A. szt, Margit, aki ezt a világmissiót
magától a Szerit Szívtől kapta és ő ugyancsak az utolsó szá
zadok Szent Szív szeretetmozgalméröl beszél benne. Jogos
tehát a gondolkodó elme előtt a feltevés, hogv a világ már
a XVII. század végével, létének mintegy utolsó szakaszába
tépett. Alacoque szent Margitnak az a kifejezése, melyben
világmissiójáról, mint Krisztus szerétetének utolsó erőfeszí
téséről beszél, csak megerősít ebben a Iöltevésben. De mellette
szól az elmult ~:)O év történelmének szomorú és véres bizo
nyítéka, melyet Alacoque szent Margit előre nem láthatott.
Tudniillik, a világtörténelemnek ez a g~·úszos eltévelyedése, a
Irancia-forradalombaar 100 évvel később és utána napjainkig,
úgyhogy jogosan beszélhetünk még ma is a sátán rabszolga
súgában levő emberiségről. -Iézus Ssívének a tisetelete ezt a
sátán-rabszolgaságot volna hivatva lerombolni.

A Jézus Szíve tisztelet ,kétségkivül a legnagvobb krisz
tusi akció, mellyel a Megváltó. ki maga megígérte mennybe
meaetele előtt - Én veletek vagyok mindewnai: a t'üág véae
zetéig - szorongatott jegyesének, az Egvháznak segítségére
siet. Minden okunk meg van feltételeeni. hogy az utolsó krisz
tnsi akció is a világ vége előtt. utalunk itt Alacoque szent
Margit kijelentésére, de logikailag is alátúmasztható, hogv
nem jöhet. újabb, vagy nagyobb krisztusi akció, mert amíg
Krisztus az egyháztörténelem első évezredében és évszázadai
ban szentéletű emberek (szent Agoston, szent Domonkos),
kiváló fejedelmek (Nagy Pipin, Nagy Konstantin) személvé
ben sietett e~yháza védelmére, addig most a mindent felül
múló és az Egyház Iétét fenyegető istentelen áramlatokkal
szemben, magát Szerit Szfvét, isten-emberi lényének értelmi.

2 Vie et Ouvres.



érzelmi és akarati teljességét adja védelmül és győzelmi
jelül. Ennél többet pedig maga Krisztus sem adhat, ebben
benne van az Ö isten-emberi méltóságának és hatalmának
teljes mélysége, Nem kevésbbé érdekes és nem véletlen az új
eszme-mozgalom ssületésí helye és ideje is, valamint annak
körüLményei. A Jézus Szíve tisztelet Franciaországból indult
ki - nem véletlenül. Franciaország, mint említettük, az
Egyház elsőszülött leánya volt és marad, ezzel bizonyos elő
jogokat élvez, de egyben Iontos erkölcsi kötelességek teljesí
tésére hivatott. Az Egyház és a pápaság védelme, ha minden
katholikusnak egyformán kötelessége is, de mindenekelőtt
kötelessége az Egyház elsőszülött leányának, Franciaország
nak. Akkor, mikor a VIII. században Pipin az egyhúzi-állam
alapjait megvetette és a pápának ajándékozta, a francia
királyi hatalom 'egy évezredekre szóló, első symbólikus lé
pést tett.

Franciaországnak ezt a magasztos szerepét azonban az
utolsó évtizedekben sok jámbor hivő előtt elfedi, eltakarfa
az a démoni, sátáni arc, amelyet ugyancsak Franciaország
hálátlanul és eSztelenül az Egyházzal, annak elveivel szem
ben tanúsít. Voltairetől Robespierreig, Rousseautól Garabet
táig, a francia népnek egy sátáni irányzata is van, melynek
esztelen gyülöletét a magyar nép a trianoni békeszerződésben
saját magán is szomorúan tapasztalta. De ne feledjük el, ez
(I, sötét arc Franciaországnak csak egyik arca, a másik arc.
az örök katholikus Franciaország, az Egyház hű leánya,
Jeanne D'Arc és lisieuxi szent Teréz Fzemciaországa, saját
hitetlen honfitársaitól elnyomva és szenvedve, de szűntelenül
imádkozva és engesztelve, remény és kétségek között várja,
hogy az ó órája s vele az Egyház és a kereszténység órája
is elkövetkezzék.

A francia történelmet, annak kiilőnösen utolsó 2.10 évér.
magasabb, metafizlkai történelemszemléleti szempontból csak
az értheti meg, aki szem előtt tartja, 1. hogy Franciaország
az Egyház elsőszülött leánya volt és marad, 2. hogy Francia
országnak. a Jézus Szíve tisztelet keletkezésében, elterjesz
tésében, világgyözelmének elősegítésében sorsdöntő szerepe
volt, van és lesz. Már XIV. Lajosnak, az erkölcstelen és
gőgös Nap-királynak bűneit és nyomorát nem tekintve,
Alacoque szent Margiton keresztül nagylelkű ajánlatot tett
Jézus Szíve. XIV. Lajos, ha ezt az ajánlatot egészében
magáévá tette volna, talán nagymértékben hozzájárulhatott
volna a Jézus Szíve gondolat világgyőzelméhez. De ez a
hozzájárulás - mint később bővebben kifejtjük - elmaradt,
s mind a mai napig a Jézus Szíve által kezdeményezett világ
uralmi eszme meg nem va lós ul hatott. Ez elsősorban a Bour-



bonok, másodsorban a francia népnek a hibája. Azt is mond
hatnök, a francia történelem utolsó 250 éve magasabb meta
fimai történelemszemléleti szempontból a jó és rosszhiszetnű

.tévedések sorozata, azoknak minden hiú ragyogásával és
keserves csalódásaival. Ahogya német-birodalom 400 évvel

.ezelőtt elsőnek vétett a keresztény egység ellen és ezért 400 éven
át darabokra tördelve bűnhödött, úgy Franciaország, hűtlenül
a Jézus Szíve gondolathoz, 250 évig volt vaJk eszköze a hiú
világi, sőt Isten-ellenes politikának és büntetésből, mint a
jelen eseményei is mutatják, tehetetlenül. testileg-lelkileg
össze kellett roppannia.

De a Jézus Szíve tiszteletnek, mint világmozgalomnak
nemcsak keletkezési helye, Franciaország, hanem megindu
lasának ideje (1675 körül) és körülményei is olyanok, hogy
gondolkodóba ejtik az embert. Annak a nagy hullámvölgy
nek, melybe az európai emberiség került, talán, a legszomo
rúbb mélypontja és fordulópont ja a francia forradalom (178!l
-1793), melyben az egységét vesztett, bűnösés eretnek Európa
H hitetlenségig és az egvházüldözésekig süllyedt egy szégyen
letes terror keretében. Viszont katholikus szellemi megújúlási
mozgalmaíknak kétségtelen központja a Parav-le-Moníal-böl,
lOO évvel előbb, isteni sugallatra elinduló Jézus Szíve moz
galom, a fenyegető legnagvobb sátáni veszéllyel szemben
elindított legnagyobb krisztusi akció. Ennek világtörténeti
nagyságából nem von le semmit a szerény, semmitmondó kez
det. Ez illett a Szent Szív alázatosságához. szemben a sátáni
mű szellemi gőgiével, De ennek a Szent Saív-tíszteletnek
magának Franciaországnak jövendő sorsa szempontjából is
döntő megelőző szerepe lehetett volna. Az első kinyrlatkoz
tatasok közel 120 évvel előzik meg a francia forradalom ikez
detét. A királyhoz, XIV. Lajoshoz intézett felszólítás pedig
éppen 100 évvel (1689) előzi meg. Feltehető, ha a király Jézus
Szíve felszólítását magáévá tette volna, nemcsak a véres
forradalom marad el, de Jézus Szívének világuralma is előbb
kezdetét vehet te volna.

Nézzük, milyenek voltak a Paray-le-Menial-I Jézus Szíve
tisztelet elindulásának körülményei. Lelkileg jellemzi ezeknek
az évtizedeknek francia hitéletét a széles körökben elterjedt
jansenista eretnekségnek rideg, minden áhitat és szerétet
gyakorlatot megfojtó levegője. Ennek az eretnek tannak sze
rencsétlen követői, köztük sok pap, az Istent egy szigorú, igaz
ságos Bírónak hitték. akihez senki sem elég tiszta, ezért
évente legfeljebb egyszer áldoztak. Ebben a félelemmel teli
szereletlen korban üdítő, de egyben egészen újszerű oázis volt
a Jézus Szíve tisztelet. melvnek újszerű ájtatosságai még
jámbor körökben is megütközést keltettek. Bár Alacoque
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szent Margitnwk a világiak és egyháziak között bzdettöl
fogva voltak támogatói és védői, köztük jezsuiták. (P. Colom
bíere, a gyóntatója, majd P. Croiset), de maga a korszellem
az ájtatosságot közömbösen, sőt ellenszenvesen fogadta, de
még a jezsuitarend is, 1697. V. 25-én, a rendi censorok véle
ménye alapján P. Croisetnek e tárggyal foglalkozó könyvét
bár megdicsérte, de kínvomatní fölöslegesnek tartotta. Maga
a jezsuitarend csak 1710. után: engedett úlláspontjáből. Két
ségtelen tény, hogy bár voltak helyek, és személyek, melvek
az új ájtatosságót elfogadták és gyakorolták, annak nagyobb
arányú tömegterjesztése a világiak és egyháziak kösörryébe
és ellenkezésébe ütközött. Persze ez nem volt véletlen. A kor
szellem és az. emberek kényelmes konservativizmusán IkíviH a
Gondviselés szándéka volt ez, hogy az ájtatosság e nagy
nehézségek leküzdésével is igazolja isteni eredetét.

E kor világi szellemiségére XIV. Lajosnak, a Nap-királv
nak fényűző, szertelen, könnvűvérü egyénisége és a kiváltsá
gos osztályok, fú- és köznemesség és papság fényűzőéletmódja,
nagy költekezése nyomja rá bélyegét. Ennek az. életstílusnak
csak az eladósodás és koldúsbotrajutás vetett véget. Bizony
ebbern a világi légkörben a .Iézus Sztve tisztelet idegenül
hangzó valami Iehetett. Ennek el1f'nél'e Alacoque szeut :Margit
- minden bizonnyal égi sugallatra - miután a világiak és
egyháziak elutasítják, egyenesen XIV. Lajos francia király
hoz fordul. egvi'k levelében, melv hen De Saumaise anyának
ír, erősen hangsúlvozza, hogv "Jézus Szíve a királyok és
fejedelmeik palotáiba is be akar vonulni. Ott is tísztelö hódo
latot akar fogadni; ellensúlyozásul ama gyalázatért. melv
szenvedése napján a hatalmasok palotáiban érte öt.": Jézus
Szíve XIV. Lajost Alacoque szent Margit előtt "sze.ntsé1-!es
Szíve legidősebb fiának" nevezi és választottja útján felszó
lítja. hogy szentelje teljesen Szívének magát. "SzÍYem 
mondja az Úr Margitnak - ~~'őzedelmeskedni akar szívén és
ó általa a világ nagyjainak szívén is." ,.Kívánja, hog)" szent
séges Szíve képét a zászlókra hímezzék és a fegyverekre is
rávéssék. Megígéri, hogy a. király seregeit gyözelemre segíti.
főleg az Egyház minden ellenségével szernben.?" Ezenkívül
k{'J"j n klrúlv tól, épitsen ternulomot szent Szíve tiszteletére,
abban fogadni akarja az udvar hódolatát. továbbá járjon
közre a Szentszéknél a szentséges Szívről szóló szentrnise
jóváhagyása. érdekében.

Mi lett ennek a világra szóló és ~lentőségii, nagylelkű
ajánlatnak további sorsa' A profán történelem mélyen hall-

:1 P. Laczika: Alacoque szeut \fargit. 1925. 165. old
• P. Laczika: i. m.
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gat róla, de annyi kideríthetö, hogy de la Chaiso jezsuita
atya, á. király gyóntatója közölte az üzenetet királyával. Ezt
a nézetet fogadja el Alacoque szerit Margit szenttéavatási bul
lája is," bár további közvetlen adataink nincsenek. Miért nem
fogadta el a Nap-király ezt az egyedülálló isteni ajánlatot!
Valószínűleg szamos, önző oka lehetett, de mindenek fölött az
a szomorú tény, hogy a Szentszékkel egész a szakadárságig
menöen harcban állott. Már pedig Jézus Szíve ígéretével
kapcsolatban éppen a Szeatszék előtt kellett volna· megaláz
kodnia. "Kevélysége - mondja P. Laczika - ilyen áldozatot
nem engedett meg neki."

Engedetlensége azonban nemcsak családjának, hanem
Franciaországnak sorsát is eldöntötte hosszú időre. Mert amíg
neki és közvetlen utódainak, fiának, XV. Lajosnak és un 0

kájának, XVI. Lajosnak jól ment a dolguk, nem is törődtek
-Iézus Szíve ígéretével. Pedig ez nem szeméb' szerint XIV.
Lajosnak, hanem a mindenkori francia királynak, az "első
szülött fiú"-nak szólt, aki mint az elsö katholikus állam feje,
.Jézus Szíve nagy terveit segíteni van hivatva. De amit nem
hozott meg a jómód, azt legalább részben kijavította a bün
tetés, melyet Jézus Szíve, aki éppen 100 évig (1689-1789) várt,
küldött a bourbonokra. Mert XVI. Lajos, az unoka, amíg jól
ment dolga, nem törődött az ígérettel. amikor viszont királyi
hatalma a francia-forradalom alatt fokról-fokra csúszott ki
kezéből, 179'2-ben, eg~' énel kivégeztetése előtt lelkileg Jóvá
tette a nagyapa bűnét, megígérte, hogy templomot épít Jézus
Szívének, kinek irgalmába ajánlotta magát, családját és egész
népét, S ha nem is tudta tervét gyakorlatilag megvalősítauí,

bizonyságát adta megtérő jószándékának, Jézus Szíve viszont
módot adván erre a lelki jóvátételre, mintegy sejtetni engedte.
hogy nem vetette el makacsságáért a francia királyi családot.

Akárhogy alakul is a jövő, annyi tény, hogy Francia
országnak, mely a Jézus Szíve-tiszteletnek, mint újkori
tömegmozgalomnak kiinduló helye. miként a multban, úgy a.
jövőben is tevékeny része lesz a gondolat továbbvitelében.

A Jézus Szíve-gondolat világtörténelmi hátteret tárgyal
va láthatjuk, hogy az külsö világi, sőt akár háborús cselek
ménvekkel is számol. Ezt maga -Iézus Sz íve jelentette ki
Alacoque szent Margibn-ak Tévedés lenne azt hinni, hogy a
-Iézus Szíve-ájtatosság, mint elsősorban lelki mozgalom, tisz
tán lelki sikerek után éri el világuralmát. Maga Alacoque
szent Margit is céloz arra, hogy az ezt megelőző századokban
az emberiség a sátán rabszolgaságában lesz. A sátán pedig
nem mond le könnyen prédálról.

I _~. A. Sedis, 1920. 506. old.



A Jézus Szive-gondolat világuralmi kifejletének vége te
hát lehet, hogy váratlan. nagy világtörténelmi eseménye*
kel kapcsolatos történelmi erők hullámzásának egyik követ
kezménye lesz. Van azonban ennek a világtörténelmi kifejlet
nek ~y lelki oldala is. Ezt a lelki haditervet feltétlenül
ismerni kell. mert enélkül a világi, kísérő vonatkozások nem
teljes értékűek. Hogy ,képzelhető tehát tisztán lelki szempont
ból, tekintet nélkül a kifejlődés békés, vagy viharos módjára,
Jézus Szíve világuralmának lelki kibontakozása' Teljes csakis
úgy, ha a társadalom és annak minden sejtje, tehát a csalá
dok és egyének külön, külön és együttesen felajánlják magu
kat Jézus szeatséges Ssívének, elfogadván ezáltal a Krisztue
Király "könnyű és édes" igáját. Ez pedig azt jelenti, hog,.
minden. értelmes egyén, gyermek és felnőtt lelke trónusára
Krisztust ülteti, élete központjának magvává teszi, minden
munkáját, szenvedését, imáját Jézus Szívéért és az Ö országá
ért végzi. Természetesen egyik formája lehet az önfelajánlás
nak a Jézus Szíve társulatokba való tömörülés. A legnagyobb,
az egész világot behálózó. 40 millió keresztényt tömörítő ilyen
szdvetség a Jézus Szíve Szövetség. A francia jezsuita, P.
Hamiere 1844-ben alapította. tehát a közeljövőben ünnepli
majd 100 éves jubileumát. Köspontja és alapgondolata: Jézus
Szíve, jőjjön el a Te országod! Ez a gondolat irányitja a szö
vetség egész munkáját, ez olvasható jelvényén. Irnaapostoli,
vagy aktív tagjai a reggeli felajánlás kapesán változó havi
és napi szándékokért. de mindíg egy célért. Jézus Szíve orszá
~ának eljöveteléért ajánlják fel munkáikat, imáikat és szen
védéseiket.

A társadalom legkisebb élő sejtje a esalád. Ezzel bukik.
vagy áll a társadalom és a nemzetek jóléte, vagy veszte.
Hogyne tartana tehát Jézus Szíve igényt a családra. A esa
ládfelajánlás az elmult századok során egvre fokozódó jelentő·
séget kapott, századunk híres Jézus Szíve apostola, P. Mateo
egészen meglepöen, magától Jézus Szívétől kapott ösztönzést.
hogy mi/ni ő mondja - a trónraemelést - minél több keresz
tény családban elvégeztesse. Minél több egyén, mínél több
család ajánlja így magát fel Jézus Szívének, annál több he
lyen kezdődik meg Jézus Szíve országának hajnalhasadása.
annál közelebbi a remény az egész világ megfordulására is.

De nemcsak a család, mint a társadalom legkisebh sejtje.
hanem az intézménvek, városok, községek, iskolák, kórházak,
stb., tehát a nagyobb társadalmi sejtek sem vonhatják ki
magukat Jéz.us szent Saivének uralma aló\. Ugyanes áll na
gyobb sejteket egyesítő közületekre (országok, 'nemzetek) is.
Jézus Szíve elvárja, hogy mindezek külön-külön és össsessé
~i\k.ben is Nekí ajánlják magukat. Sajnos, itt volna a legtöbb
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sürg68 temnivalö, Amíg az egyén és a családfelajám:lás elég
szép eredményeket mutat fel, addig a közületek felajánlása
csak lassan halad. Hazánk - hála Mária közbenjárásának 
azonban már háromszor felajánlotta magát az isteni Szívnek.
Először 1914. december 8-án, Szeplőtelen fogantatás napján,
amikor I. Ferene József apostoli királyunk a világháború
nehéz évében a felajánlást elvégezte és a magyar püspöki kar
1915. január l-én az egész ország területén foganatosította.
Másodszor a felejthetetlen Eucharisztikus Kongresszus (1008)
alkalmával történt meg hazánk felajánlása, legutóbb pedig
1940 májusában a Bazilikában. a Kongresszus második emlék
ünnepén.

Nálunk inkább a társadalom felajánlása késik. bár egyes
városok, így elsőnek Szeged (1921. III. 6.), továbbá Kalocsa.
Kassa, Esztergom, Szekszárd jó példával járnak elől.

IV. FEJEZET.

Á pápák tanitása a Jézus Szíve-tisztelet vűágm.egváltó
szerepéről.

Miután a Jézus Szíve-tiszteletnek történeti multjáról, ala
kulásának körülményeiről. várható fordulatairól és világtörté
neti jelentőségéről csak röviden, vázlatosan szólhattunk, most
nézzük és gondoljuk át. milyen álláspontot foglal el a Jézus
Szive gondolattal szemben a pápaság, szent Péter szikláia, az
az egyik fátyol, mely alá Bougaud szellemes hasonlata szerínt
magát Krisztus a földön az em berek elől rejtette. Tudjuk
ugyan, hogy az ünnepélyes hit- és erkölcstani határozataiktól
eltekintve. a pápák sem tévedhetetlenek, de azt is tudjuk. hogy
a Szentlélek kegyelme és Krisztus isten-emberi hatalma ott
őrködik fölöttük és jószándékú lelki és világi vonatkozású ki
jelentése ilk és cselekedeteik feltúnően találóak és időszerűek.
Mivel a Jézus Szíve-tisztelet bennünket. mint a XX. század
embereit inkább csak a jelen és a jövő várható fordulatai
miatt érint. azért csak az utolsó 100 év pápáit fogjuk meg
szólaltatni, idézni ebben a kérdésben. IX. Piustól (1846--1879)
kezdve a most uralkodó •.Pastor Angelicus"·ig. XII. Piusig
(1939-').

Nézzük először, hogyan nyilatkozik IX. Pius a Jézus
Szíve tisztelet értékéről és feladatairól. Az ó életében (1846
1879) és egész pápai működésében egészen szembeötlóen és
központilag mutatkozik a Jézus Ssíve-tisstelet világmegmentő
gyógyító hatása, Poitiers püspöke joggal nevezte öt Jéz1lB



szeatséges Szíve pápájának. hiszem. "minden évben tett valami
különöset az Úr Szíve tiszteletére, ajánlására, terfesztésére,'?
Vagy nem megrendítö-e az a kijelentése, melyetI867-benmon
dott P. Chevaliemek. "A mai társadalomnak nincs Jéz.uB
szentséges Szívén kívül másban reménye, s e szent Szívben
minden baj ellen gyógyító szert fog találni."! IX. Pius módot
talál arra, hogy a Jéz,us Szíve tiszteletet, mint korunk kellő,
sőt egyetlen orvosságát, másutt is kihangsúlyozza. Ezt a fel
fogását tükrözik. awk a szavak, malyeket a Jézus Szíve tisz
teletére építendő templom római bizottságához intézett:

"Nagyon örülök elha tározástokn ak, mert látom, hogy el
találtátok a kor igényeit s megleltétek Jézus szeatséges Szíve
tiszteletének előmozdítása által napjainknak léhasága ellen a
kellő orvosságot." De nemcsak kellő, hanem egyetlen gyógy
szer is a Jéz.us Szíve tisztelet. Ugyanö hangsúlyozza: "Az
Eg~~háznak és a társadalomnak nincs másban reménye, mint
egyedül Jézus szeniséges Szívébeu." ,.Terjesszétek mindemfelé
Jézus szentséges Szíve tiszteletét". "ez lesz a világ megmen
tése." Mikor 1875-ben 555 püspök másodszor kérelmezi a púpá
tól az Eg~:ház íelajánlúsát Jézus Szívének, mert ebben a fel
ajánlásban és a Szerit Szív tiszteletében látják a püspökök
"azon orvosságot, melyet az isteni jóság a növekvő bajokbau
utolsó mentöeszköz gyanánt rendel társadalmunk számára," 
akkor a pápa együttérzéssel írja, hogjv ,.hasonlóképen gondol
kozik". Jézus Szívének tisztelete számára is korunk számtalan
gvötrelmeibe-: vigasz, s a jövőre reményforrás. Egy más alka
lommaI, 18()-!. XII. 8·án, hangsúlyozza, hogy akor káros tüne
tei azon arányban fognak elmúlni. amilyen arányban el fog
terjedni Jézus Szíve kiválóari vonzó tisztelete.

A IX. Pius után a pápai trónra kerülö, hosszú ideig ural
kodó (1879-1903) XIII. Leó, aki egvike az egyháztörténelem
legkiválóbb pápáinak, mindenben előde nyomán halad a Jézus
Szíve tisztelet világfontosságának és terjesztésének kérdésé
ben. Legékesebb bizonyítéka ennek. hogy égi intésre Droste
Visehering Mária, opportói ,.JÓ pásztor" főnöknőnek Ielszólí
tására a XX. század hajnalán, 1899. májusában. majd 1900 év
fordulóján felajánlotta az egész emberiséget. s vele a XX.
századot Jézus szentséges Szívének s ezt a felajánlást hosszú
és dicsőséges pápasága legforrtcsabb cselekedetének tartotta.
Pedig ő teljesen tisztában volt az Egyházra és az egész
világra várakozó veszély nagyságával. Szint.e előre látta és
várta az apokalvptikus világégéseket. mikor a világ maga
még nem is gondolt rá.

1 P. Biró: E jelben győzni fogsz. 1932.. If. old.
2 P. Biró: i. m.



"A mi szomorú századunk - mondotta a XX. század haj
nalán - olyan képet mutat, amely megriaszt, hogy a meg
haragított isteni igazságosság meg fogja engeded és a ik.öte
lességeikről megfeledkezett népekre nemsokára megrémítő
büntetések fognak szakadni."

S milyen gyögyszert ajánl ezek ellen a fenyegető bajok
ellen! Elsőnek és mindenek felett a hatékony -Iézus Szíve
tiszteletet. Nem ezt bizonyítja-e az emberiség felajánlása
Jézus Szivénekt A XX. század magasabb lelki szempontból a
Jézus Szíve gondolatban fogant. Joggal mondhatjuk a Jézus
Szíve lelajánlás után, hogy a XX. század, szemben a XVI!.,
XVIII. és XIX. századokkal, Jézus Szíve százada. De vajjon
Jézus Szíve százada nem kell-e, hogy meglássa Jézus Sz íve
országának gyözelmét is!

E győzelem k lvívásában pedig a -Iézus Szíve tiszteletnek
döntő szerep jut, .anert ezen tisztelet szolgáltatja 81 hatékony
gyóg~'szert a szenvedö világ bajai ellen. Ezen ájtatosság által
akarja Isten az eltévedt világot magához visszahívni" (1893).

De vajjon a Jézus Szíve ország hajnalhasadása nem az
Egyház, miudennél nagyobb és elsöpröbb győzelmének kezdete
lenne! Nem is lehetne másként. Habár ez a győzelem az Egy
ház hivatásánál fogva elsősorban lelki lehet. "Lélek az Isten
és akik Öt imádják, lélekben és igazságban kell imádniok","
de megújítja természet ileg is a föld színét. S erre a Ielülmul
hatatlan győzelemre a mindennél mélységesebb isten-emberi
Szív a "jel. rnelvnek sokan ellene moudanak".'

1899. május 25-én abban az eucvklikában, meIIvel az
emberiség felajánlását az isteni Szívnek elrendelte, erre vilá
gosan útal.

•.Amikor az Egyház az ő első korszakában a császárok igá
jában nyögött, II fiatal császárnak (Nagy Konstantinnak) a
magasban megjelent Kereszt volt az előjele és okozója a gyó
zelemnek, amely nyomban bekövetkezett. És íme, most más
kedvező jel tűnik fel szemünk előtt: az. Úr Jézus szentséges
Szíve, tűzlángok között sugárzó fényözönben, fölötte a kereszt
tel. Beléje kell helyezni minden reménységet. Tőle kell kérni
és várni az emberek üdvösséget." Látjuk tehát, hogy XIII. Leó,
a nagy pápa a jelen kor szellemileg és arivagilag sanyarga
tott Egyházának helyzetét az Ösegyházéhoz hasonlítja. De a
jel, melvben az Egvház e két korszaka győzelmét remélheti,
bár egv töből fakad. mégis Jellemzöen és svrnbólikusan külön
bözik. Amint az egyes ember életének és lelki életének hajna
hín a kereszttel, Krisztus keresztjével találkozik, s ez segíti öt

, János 4. 24.
4 Máté 2. ;4,.
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győzelemre, a lelki élet szabadságára, úgy csalk: élete vége felé;
rövidebb-hosszabb lelki élet után talál rá a szerétet jelére, a
kereszténység leglényegére. Jézus szeatséges Szívére, meh- öt
győzt>delmcsenelvezeti Isten f:jainak fenséges szabadságára, így
a kereszténység is, mely szüh~tésekor a félpogány körnvezet
ben győzelmi jelül kapta Krisztus keresztjét, mint külső je
let, ma szorongatott helyzetben, életének vége felé, a lelkiség
legmélyebb, benső jeIét, a Megváltó isten-emberi Szívének.
kimeríthetetlen mélységét kapja irányítóul és győzelmi jelül,
mintegy jelezve, hogy ezzel küldetésének és hivatásának
magaslatára emelkedik. Mindez a világtörténelem közeli vé
gét is sejteti.

Utódja, X. Pius, az Eucharistia pápája, mindenben nagy
elődjének, XIII. Leónak nyomán halad. A Szent Szív HAZ

teletével még kispap korában örökre eljegyezte magát. Egyik
beszéde, melyet mint diakonus tartott Jézus szent Szívéröl
1858. VI. 20-án szülöfaluja templomában, Liege-ben, írásban
is ránkmaradt és egyik életrajzírója, Facchinetti szerint való
ságos miutabeszéd volt," Miután beszédében szépen kifejtette
a Szent Szív tisztelet mélységeit és korszerűségeit, "lelkesedve
ígéri, hogy ez lesz mindene, ezt elébehelyezi bármilyen előny-
nek , semmi sem lehet az. életben édesebb, értékesebb szá-
mára és állta ígéretét! Salzanoban a Jézus Szíve Társula-
tot hozott létre és művészi olajképet festetett, mely azóta a
Jézus Szíve-kép ábrázolásának mintája". Később, mint pápa,
,.forrón óhajtja, hogya Jézus Szívének szentelt hónap min
dig jobban és jobbam! megünnepeltessék. mindíg mélyebb és
mélvebb gyökeret verjen a hivők szfvében, hogy minél több
áldást hullajtsen a Iöldre."

Amikor P. Mateo 1907-ben Parav-Ie-Monial-ban csodála
tosan meggyógyult és ugyanaikkor Jézus Szívétől misztiknsan
sugallatot kapott a Jézus Szíve családfelajánlásnak, a Trónra
emelésnek világteriesztésére, a Jézus Szíve apostol Rómába
utazott. hogya pápa engedélvét apostoli munkája megkez
déséhez elnyerje.

- Nem, nem fiam - válaszolta a Szentatya -, mikor II

kérést és az előterjesztést meghallgatta. - nem engedem meg.
- De szentséges Atyám! - nem, nem engedem meg - folv
tatta fl pápa ajkán azzal a kissé huncutkás mosollyal, mely őt
annyira jellemezte. Aztán két karját kitárva, szívére ölelte a
kérelmezőt s tovább beszélt: - nem engedem meg, de paran
csolom, érted T, parancsolom, hogy egész életedet a szociális

D Facchinetti: X. Pius pápa lelke.
I Facchinetti: id. mú.
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ujjászületés e nagy müvének szenteld. Nagys7Jerű munka. M 

áldozd oda neki egéss életedet,"
X. Pius utódja, az első békepápa, XV. Benedek (A máso

dik békepápa XI. Pius és a harmadik békepápának XII. Pius
tekínthetö.) szintén elődje útján járt. Amikor P. Mateo X.
Pius halála után Rómába ment, jelentkezni az új apostol
utódhoz, "XV. Benedek pápa elődjének jóakaratával fogadta
az apostolt; sajátkezűleg írt levelet adott át neki, mely híva
talos formában is jóváhagyta a Trónraemelés intézménvét és
egyben megbízta, hogy apostoli munkáját egész Olaszország
területén folytassa. Két évvel később, egy újabb kihallgatás
folyamán újra meg újra annak a kívánságának adott kifeje
zést a pápa, hogya megkezdett kereszteshadjárat az egész
világon Iolvtattassék, s nyomatékosan kijelentette, hogy ez a
mű az Ő műve," De a Jézus &zíve tiszteletnek ez a megbecsü
lése és terjesztése jellemezte XV. Benedeknek egyéb eseleke
deteit is.

XV.. Benedek utódja XI. Pius. Krisztus Király pápája,
aki 1925-ben a Jézus Szíve gondolathoz, mint koronát a Krisz
tus Királyr ünnepet csatolta. egész különleges érdemeket szer
zett a Jézus Szíve ájtatosság és a Jézus Szíve gondolat világ
történelmi fontosságának elmélyítő értelmezésében és terjesz
tésében. XI. Pius tunításában, mint P. Biró azt nyomatéko
san hangsúlyozza.' kimondottan bennfoglaltatik a nagy hord
erejű tény és vélemény, hogy a "Jézus Szíve ájtatosság nem
egyszer űen csak egy a sok féle ájtatosságból. hanem az min
den ájtntcsság előtt é.<; [elett való ájtatosság, azaz rninden
ájtatosság középpontja".

Ez az az ájtatosság és tisztelet, melv az embereket egyedül
vezetheti vissza Krisztushoz, már pedig .,az emberi nemet
sújtó és gyötrő bajok legfőbb okait kutatva, világosam rá
mutattunk - mondja a pápa Quas Primas című körlevelében
- hogy ama bajok árja azért zúdult a világra. mert az embe
rak nagy része az Úr Jézust és az Ö szent törvényeit szám
űzte a magánéletböl, a családból, és a közéletböl, s hogy mind
addig nem ragyoghat fel a tartós béke biztos reménye, amíg
az egyének és az államok az Udvözítö uralmát elvetik és el
utasítják". .,Krisztus békéjét Krisztus országában kell ke
resni", folytatja a pápa. Akkor viszont és itt idézi a pápa
elődjének, XIII. Leó pápának szavait, melyeket az emberiség
Jézus Szíve felajánlásakor az összes püspökökhöz intézett 25
évvel ezelőtt: "sok seb begyógyul, a jog visszanyeri régi tekin-

7 P. Mateo: A szerétet királya. 12. old.
8 P. Mateo: id. mű, n. old.
• P. Biró: E [elben gyózni fogsz, 1~. old

o.. lUriú b"ú: Cbristu ViDrit .••
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télvét. megtérnek a béke áldásai, kihull a kard és fegyver a
kézből, mikor Krisztus uralmát mindenki elfogadja, annak
szívesen l1ódol és mindan nyelv vallja, hogy azÚr Jézus
Krisztus az Atyaisten dicsőségében uralkodik.'?"

XI. Pius ezeknek az epedve várt eredményeknek minél
gyorsahb elérésére iktatja be az egyházi évbe Krisztus Király
ünnepét, jelezve, hogy Krisztus nra az égnek, de ura a föld
nek is és szelíd jogara alatt megúiúlnak nemcsak a vallási,
hanem a társadalmi, gazdasági és tudománvos élet keretei is.
De ugyanakkor a pápa ali új ünnepet, Krisztus Király ünme
pét, melyet október utolsó vasárnapján ünnepeltet, a Jézus
Szíve gondolatkörből szárrnaetatja, aninak mintegy koronája
ké-nt tekinti - ki uralkodhatua Jézus Szíve országában más,
mint Krisztus Király - és elrendeli, hogy a társadalom és a
világ felajánlása Jézus Szívének minden évben Krisztus
Király ünnepén megismételtessék.

És három évvel az 1925-i}s Szentév után XI. Pius kiadja
híres encyklikáját, - Míserentissímus Redemptor -, malyben
a nyomorban és bűneiben fetrengő világot egyrészt figyel
mezteti súlyos mulasztásaira, másrészt a jobbakat felhívja,
hogy az Úr Jézus szeatséges Saivét mindenkl részéről meg
illető engesztelést fokozottan megadják, így az Úr büntető
kezét a szerencsétlen világtól távoltartsák, vagy a büntetések
súlyát legalább is csökkentsók. De ugyanakkor körlevélében
átssűrödik az a gondolat, mellyel szent Gertrudnál és Alaco
que szent Margibnál is találkozunk, hogy a Jézus Szíve tisz
telet az utolsó mentöeszköz a világ számára s egyben köze
ledik a "bűn emberé"-netk, az Antikrisztusnak ideje s vele
Ki-isztus Király második diadalmas eljövetele. Vagy magának
a Krisztus Király ünnepének elrendelése nem azt a nyomot
kelti-e a hivők lelkében, hogy a XX. század nemcsak Jézus
Szíve, hanem Krisztus Király százada ist Krisztus király
sága pedig teljes egészében a Parusiával, Krisztus második
eljövetelével veszi kezdetét. Miután elsorolja a Szentatya, a
sok nyomort és szenvedést, melvet korunk bűnei okoznak,
minderre célozva így folytatja:

"Mind ez annyira szomorú, mint ha már előre jelezné a
-'- szenvedések kezdetét -. amelyeket majd ránk hoz - a bűn
embere - ki felemelkedik mindenek fölött, mi Istennek DlOOl

datík, vagy tiszteltetík.'?' Majd utóbb folytatja: "így önkén
telenülis kísért a gondolat, hogy már közeledik az idő, amely-

10 Enc. Aunum Sanetum. 1899. V. 25.
II II. Thess. 2. 4..



'cől az Úr jósolta: - Mivel hogy elterjedt a gonoszság, sok
nak meghül a szeretete."12

Hogy XI. Pius mennyire a végső idők közeledtének lég
köréhen plt. azt egyes alkalmaikkor és fogadások alkalmával
tett kijelentései, mint később többszörösen idézzük, világosan
elárulják, Paeellí bíboros, a jelenlegi pápa idézte az 1938-as
budapesti Eueharisztikus Kongresszuson, akkor még mint a
pápa legátusa, XI. Piusnak egy bizalmas beszélgetése alkal
mával mondott szavait, melyből mindenmél jobban kiviláglik,
mennyire érezte az elhúnvt XI. Pius a jelenlegi küzdelmek
nek sorsdöntő. apokalyptikus jellegét.

..Mindennap hálát adok az Istennek, hogy a jelen körülmé
nvek között kell élnern. Ez a mélyreható és e-gyetemes válság
egyedülálló az emberiség történelmében. Büszkéknek kell len
nünk. hogy tanúi, s bizonyos mértékben szereplői vagyunk
errnek a nagvrnéretü drámának. A jó és rossz hatalmas pár
viadnlban márköznek egvmással. A jelen pillanatban senkinek
sini-s joga ahhoz, hogy közömbős legyen.'?"

Ebben a sanyarú helyzetben a Szeritatya fokozottan lel
kére köti hiveinek az engesztelést, hogya bűnösök "meg
indulva az eg('sz EgyházBak sóhajain és könnyein, mezbániák
a lea Iöbb Királyon ejtett sérelmeket és szívükbe szállnak,'"
hogv hűmeikhen meg ne útalkodjanak". "Viszont - az igazak
legyenek még igazabbak és a szentek még szentebbek'" és meg
újult buzgalommal ajánlják magukat az isteni Király szol
gálatú.ba, ak it most annyi megvetés. támadás és gvalázat közt
lábnak." "De leginkább is azt óhajt juk és reméljük. hogy az
isteni igazságosság, mely tíz igaz miatt is megbocsátott volna
II szodomaiaknak annál inkább megkönvörül az egész emheri
nemen, ha a hivek egész egyeteme Krisztussal, a közvetítővel
és a fejjel egvütt, Öt minden helyen megkérleli, segítségül
hívja és megengeszteli." Eg~-hen a pápa a Szűza nyához, a
jóságos Istcnanvához fordul, aki közbenjár értiink Krisztus
nál. mint a bűnösök oltalma és a mennyei keg yelrnek záloga.
Ö az, aki lezkönuvebben elvezetheti az emberiséget az egyet
len g:~·ógyszerhez. Jéz\ls szentséges Szívéhez."

Kégy évyel később. 1:)3~-hen külön körlevélben hívja fel
a katholikus v ilág fig~'('lmét JéZl1S szentséges Szíve megkér
Ielésére" l> annak elején vigasztalóan mondja: "amikor a

1~ Máté 2~. 12.
ö:; AlI>. Cong. Euch. \.\\1\ .. 1938., :n3. old.
14 Iz. ~6. S.
15 Apok. 2:>. Il.
"; Caritate Christi encyklika.



jelenkor szörnyű nyomorúságán síránkosunk, önkéntelenül is
az Úr Jézus szeatséges Ssívének szánakozó szerétetét érezzük
át a mi csekélységünk mértéke szerint s ezekre a szavakra
faikadunk: - Szánom a sereget." - A bajok felsorolása köz
ben szomorúan foly tatja- "Amikor a leggonoszabb cél érdeké
ben (az istentelenség győzelme) ezt a hihetetlen buzgóságot és
ssívösságot látjuk, ajkunkra tódul az Úr Jézusnak szornorú
panasza: - E világ fiai okosabbak a maguk nemében a vjlá
gosság fiainál." - Az encyklika későbbi folyamán alázatos
egyszerűséggel ismeri be, hogy "a sátáni vallásgyűlölettel
szemben, amely - a gonoszság titkára - emlékeztet, amint
szent Púl apostol nevezi/9 nem elégségesek az emberi eszközök
és erőkifejtések. Nem teljesítenők apostoli tisztünket - Tisz
telendő Testvérek -, ha elmúlasztamáuk az embereknek azok
nak a természetfölötti titokzatos forrásokat megjelölni. ame
lyekben a sötétség elszabadult hatalmasságalnak megféke
zésére alkalmas erők rejlenek. Mikor az Úr Jézus a színvál
tozás után a Tábor hegyéről leszállott és az ördögtől megszál
lott ifjút meggyógyította, az apostoloknak, akik a fiút az
ördögtől megszabadítani nem tudták, s alázatosan megkérdez
ték. "miért nem tudtuk L:i az ördögöt klüzni t", azt a neveze
tes feleletet ada: "Ez a fajta nem megy ki máskép. mint
imádság és böjtölés által.":" Ezt az intelmet a mi korunk
bajaira is alkalmazni kell - int a pápa -, mert ezeket is
csak imádság és bőjtölés által űzhetjük el. "Továbbiakban a
pápa imádságot, bűnbánatot és vezeklést sürget a mímdenki
békéjének az eljöveteléért." "Az imádság és a bűnbánat az a
két hatalmas szellem, arnelvek mint Isten küldőttei, ebben a
mi korunkban, rendelkezésünkre állanak, hogy az iránytű
nélkü] hánykolódó emberiséget Istenhez visszavezessük. 8 a
mai zűrzavarnak é" pártütésnek - az ember Isten ellen való
lázadásának - végső és legfőbb okát megszűntessük és érte
elégtételt n yujtsunk," "Ajánlhatnánk-e kedvezőbb alkalmat az
imádság és engesztelés egyesített gyakorlatára, mint az Úr
Jézus szentséges Szívének közeledő ünnepétT Ennek az ün
nepnek sajátságos szelleme, az engesztelő szerétet szelleme."
"A végtelen irgalmasságú Szívben, amely az emberi fájdal
mak minden tőrszúrását megtapasztalta, sírják bele gyötrel
meik minden árját, öntsék bele erős hitöket, biztos reménvö
ket, égő szeretetöket. Imádkozzanak buzgón a legszentebb
Szívhez., az Ö szent Anyjának. minden Kegyelmek közvetítödé-

17 Márk 8. 2.
18 Luk. 16, 8.
19 II. Thess. 2, 7.
20 Máté 17, 20.



";,
nek hatalmas közbenjárása mellett - önmagokért és kedve
seikért. a hazáért, az Egyházért, Krisztus földi helytartójáért
és a többi pásztorokért. akiknek a lelkek kormányzásának
nehéz hivatása jutott, embertársaikért. akár ugyanazt a hitet
vallják, akár elpártoltak tőle, akár az istentelenség, vagy
hitetlenség mételyezte meg őket, végül az Isten és az Eg~'ház
ellenségeiért. hogy megtérjenek és életök legyen.'?"

Láthatjuk tehát, mennyit tett XI. Pius, hogya világ
békéjét visszaállíthassa és kedvenc mondását: ..Pax Christl in
regno Christi" a megvalósuláshoz segitse. De a Gondviselés
nem adta meg neki a kegyet, hogy művének beteljesülését
megérhesse. Mint az emberiség lelki vértauúja. aki úgyszólván
egyedü I emelte fel szavát a Léke megőrzéséért, aki többszörö
sen feláldozta magát az emberiséz békéjéért. - Paee, paca
- szavakkal utolsó pillanatában is a békét sóhajtva adta
vissza nemes lelkét Teremtőjének 1939. február IO-én. Utó
daira, elsősorban közvetlen utódjára. XII. Piusra hárult a
nagy feladat, hogy ezt a nagy óhajt beteljesítsék. XII. Pius,
aki négy éve birtokolja Péter apostolságának világraszóló,
kegyelemteljes, de nehéz székét, szintén elődjeinek biztos út
ján, a Jézus Szíve-t isztelet ösvényén jár és onnan várja e
világ baja inak orvoslását. Ahogy X. Pius az Eucharistia
pápája. már diakonus koráhan el.iegvezte magát a Jézus Szí ve
tisztelettel, úgy XII. Pius is, mint életrajzírói is feljegyzik.
már egl-szen fiatal pap korában a Jézus Szíve tisztelet hű
apostola és buzgó terjesztői közé tartozott Róma környékén.
Különösen a Nagyígéret terjesztésében buzgólkodott, melvnek
egyik leglelkesebb apostola volt és ennek elterjesztése érdeké
ben nem egy gyújtó szentbeszédet mondott."

XII. Pius pápa életében PS elindulásában - mint élet~
rajz.írója, Früchtl is állítja -, sok a symbolikum. 1899. április
2-án, húsvét vasárnapjim szantelték pappá, 18.99. április 3·án,
húsvét hétfőjén rnondta első szentmiséiét a Santa Maria
Maggiore basilika, Róma leguagyobb Mária templomának 
a római nép védőjének, a Havas Boldogasszonynak (ünnepe
VIII. 5.) - templomi! ban. abban a kápolnarészben. melynek
főoltár-át a híres SZ8ll1t Lukács-féle Fekete Mária kép disziti.
Ebben fi templomban, J1Jel~' Róma történelmével elválasztha
tatlanul összenőtt, akarta működését megkezdeni és folytatni,
mígnem a kötelezettségek másfelé szólították el. XII. Pius
abban az évben indult el papi púlyájún, amely évben - alig
egy hónappal később - II nagy tanító pápa, XIII. Leó fel
ajánlotta az emberiséget Jé7.uS szentséges Szívének (1899,

"' Caritate Christi escyklika.
"" Früchtl: XII. Pius pápa, ,4. old.
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V. 25.). Elmondhatiuk, hogy Pacelli Eugenic papi pálvaja és
pápasága Jézus Szíve világuralmi gondolatának és a Sel!ítő
Szűzanya közbenjárása és tiszteletének jegyében született,

Maga a pápa is érzi ezt és amikor éppen: ennek a nagy
eseménynek negyvenedik évfordulóján a pápa trónra kerül.
első hivatalos encyklikáját ezzel a visszaemlékezéssel kezdi.

"A pápaság méltóságát és súlyos gondjait bízta Reánk
az ÚJ' kifürkészhetetlen tervében érdemeink nélkül éppen ab
ban az évben, amelyben negyvenedik évfordulója van annak,
hogy halhatatlan emlékű elődünk, XIII. Leó a század for
dulója előtt, H juhiláris Szentév küszöbén elrendelte az em
beriség felaiámlását az egész földön .Iézus Iegszeutebh
Szívének.

Benső megelégedéssel és Ilagy örömmel fogadtuk az
.,Annum Sacrum" eneyklikát, mint égi űzenetet." amikor
mint újmisés elmondhattuk az Oltárnál: - Az Úr oltárához
megyek.r' És milyen lelkes buzgósággal csatlakoztunk lélek
ben azokhoz a uondolatokhoz és szándékokhoz. ameb-ek lelke
sítették és vezették a Főpap valóban gond viseléeszerű esete
kedetéi, aki fényes tehetségének alapossáaával ismerte korú
nak nyílt és titkos sebeit és szükségeit. Ezért mélvsézes hálát
érzünk az isteni Gondviselés iránt, amely pápaságunk kezde
tét ebbe az évbe helyezte, amelyben annak az említésre méltó
eseménynek emlőkét ünnepeljük és amely év papságunk első

éve volt."
A pápa egyben megragadja az alkalmat. hog y II ..Kirú

Iyok Királyúnak és az Urak Urának" bemutassa kötekzíí hú
dolatát, majd figyelmeztesse és rávezesse hivei sz ívét a.
kimondhatatlan javak Iorrúsúra. Jézus szeatséges Szívére.

"Jézus sze 11 tségcs Szíve tiszteletének a szívekbe va ló
mind nag~..obb elterjedéséből és növekedéséből. - amely nem
csak az emberiség-nek a századfordulón történt felajánlúsábau,
ham-em boldog emlékű közvetlen elödünktől meghonosított
Jézus- Krisztus Király ünnepében is megnyilvánult," a ke
resztényeknek mezszúmlálhatatlan javak származtak. min t cl

,.folyó áradása", amely "Isten országát megörveudeztet i.":"
Melyik kor szorul ezekre II [anakra, ha nem a lili J,f)I'''lI/d
melvik kor szem-edett a lélek ürességétől és benső szükséuek
től annyit, mint éppen II mi korunk. amely technikai és poli
tikai szempontokból haladást tud Ielmutat n i i Nem alkalmaz
ható-e rá a Titkos Jelenések könyvének ama kinyilatkoztató

2~ Acta Leon is. \"ol. XIX. p. "t.
:4 41. zsolt. 4.
25 Quas Primas Enc. A. .'\. S.. 1925.
:6 45. zsolt. 5.
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szava: ,,Azt mondod, gazdag vagyok és annyira bövelkedem,
hogy semmiben sem szükölködöm; és nem tudod. hogy nyo
morult vagy és ügyefogyott, szegénv, vak. és mezítelen.'?"

Semmi sem sürgősebb - folytatja a pápa -, mint ,,Krisz
tus kivizsgálhatatlan gazdagságát" hirdetni, az isteni Király
zászlaját kibontani és az embereket a gyözedelmes Kereszthez,
melyet nyomorultul elhagytak, sikeresen visszavezetni. Ezért
leülönös gonddal ül iék meg a közelgő Krisztus Király ünne
pet, megújítva a Jézus Szíve ünnepélves felajánlást, hogy az
Úr világosítsa meg az üdvösség útját és vezére l;ie vissza
Krisztushoz az em beriséget.

A Jézus Sz íve tiszteletnek v ilúgmegváltó fontosságára
mutatott rá a Szentatva az olasz Jézus Sz.íve Szövetség
csoportvezetöihez intézett szentbeseédében." A -Iézus Szíve
Szövetség legfőhh célja -- mondotta a pápa - Isten dicső
sége, a lelkek üdvözülése és a Jézus Szive tisztelet terjesz
tése. "Istent kiváltképen megd iesöitjü k, ha mi magunk is
üdvözülünk és közreruűködünk mások üdvöztrésében. amit a
legszentebb Szív tiszteletének terjesztésével érünk ('1." )Iajd
megismétli a pápa Alacoque szent Maruit szavait, miszerint
az az ájtatosság az utolsó századoknak szan t végső mentö
eszköz. .,Az Úr kijelentette, hogv Ö ezt a vallásgyakorlatot
szerétetének utolsó eröfeszttésébeu adta II világnak. hogy az
emberek lelkének megmentésére szolgúljon vele." ..Aki sok
szor feltekint az isteni Szívre. megérti, hogy mekkorn irga
lommal akarja a bűnös meg térését és ha múr míude.rki ben
csalódunk, Ö benne sohasem csalódunk, mert hűséges ígéretei
hez. így áraszt békét és erőt a Jézus SZÍ\"e tisztelet a lel
kekbe. És mikor volt erre uauvobb szüksé g, mint most." A.
pápának ezek a megfontolt kijelentései hatalmas tanúságtéte
lek a Jézus Sz íve tisztelet szühégessége és időszerűsége

mellett.

V. FEJEZET.

Az Eg,lJlIáz k iizdel Ille, ezen.cedései t',s győzelme a km'
pápáillak taniiásában,

Végigfutottunk az utolsó évszázad nápáinak alakján. ki
mutattuk és encvklikaikból, valamint egvéb szóbeli és í rás
beli m€-gnyilatkozúsaikból próbáltuk felvázolni és igazolni,
hogy mindegvikük a Jézus Szíve t isztelet kor- és idöszerűsé-

2. Titkos Jel. 7. 17.
~8 Lásd Jézus Sz íve naptúr 1942. 44. oldal.



gát hangsúlyozza és a jelen: évszázad bajainak elhárításában,
a jobb jö'.:ó meghozatalában egyedülálló szerepet tulajdonít
neki. Azt lehetne mondani, hogya jobb jövő lezárt, titkos
ajtaját sokan szerétnék felnyitni, de nem fog sikerülni az,
sem az emberi rosszakaratnak, sem az emberi Iószéndéknak.
Egyetlen kulesa és nyitjaa jobb jövőnek századunkban - mert
e.z a nrindenható Atya akarata -, a JézusSzíve-tisztelet, s az
emberi jószándék is csak akkor fog sikert elérni, ha ezzel az
egyetlen kulcesal, a szerit Szív-tisztelettel próbálja kianyitrri a
jobb jövő kapuját. Amíg azonban a világ jobban bí:zJuk gyilkos
fegyvereiben. mint mindenek fölött és előtt Jézus szeutséges
Szívében, addig ez az isteni Szív, még ha a bajokban segít
ségül hívják is. kérdés, hogy szent bizalmáhan mezsértve,
teljesíti-e az emberiség hi) óhaját.

Miután a Jézus Szíve tiszteletnek központi sze repét lel
kiekben és világiakban egyaránt a jobb jövö elhozatala szem
pontjából tisstáztuk, most nézzük meg, milyen köi-ülménvek
között fog megszületni az Égvház győzelme, milvenek az oda
vezető utak, hogy ennek alapján a jelen és a jövendő alaku
lásából a nagy változások közelségére. vagy távolságára kö
vetkeztessünk. Mindenekelött uzvanazoknak a pápáknak erre
az átalakulásra és győzelemre vonatkozó véleményét és ki
jelentéseit sorolnánk fel. melv pápák a Jézus Szíve tisztelet
nek, mint egyetlen célra vezető eszköznek fontosságát hang
súlvozní nem szűntek meg. Kezdjük IX. Pius-szal (1846
]879). akit mint em lítettük, Jézus Szíve pápájának is nevez
nek. IX. Pius allocntióiban és egyéb kijelentéseibell ezekről a
Hagy eseményekről világos, sőt megrendítö részletek talál
hatók. IX. Pius sejtette, hogya nagy átalakulás jóval halála
után következik majd be, de azért szilárdau várta és hitte az
isteni és vallási győzelem nag)' korszakát.

..Úg~· van, e változás, e győzelem megjö; nem tudom. vaj
jon én. Jézus Krisztus igéuvtelen helvtartó ia meuérem-e ], de
[Udom. hogy megjö; látni fogjuk mindemez istentelenség
hajótörésót :"1 véz ül az isteni világossúg és erő növekedését
és ezáltal (1 föld sz.ínének megújú lúsút, melvet miudenki remél
s amely a lelkekben oly mélven él, hogv itt amaz előérzetek

egyikét kell látnunk. melyeket Isten sugall. hogv fenntartsa
Egyházát a sűrű homály és veszélvék közott. melyeken e pil
lanatban áthalad."!

Hogy a Krisztust magából kitaszító emberiséget az isteni
igazságosság mindeut elsöprő haragja íenvegeti, arra az.
utolsó évszázad pápái, íg)' IX. Pius is rámutatnak. Ö azon-

l Anneé dll plebiseire romaine, 18,1.
2 Bougaud: Kereszténység és koruuk. IV. kötet. 126. old.



ban rámutat arra a módra is, mellvel a mindenhatö Atya
.soha nem látott arányban sanyargatott és üldözött Egyházá
nak segítségére alkar sietni. 1871. június 22-i beszédében a
következőket mondja: "Az Úr - úgymond - segítségünkre
fog jönni ..., úgy látszik, hogy már előkészíti azt a nagy
csodát, mit az isteni bölcseség által megjelölt pillanatban
végbe is fog vinni, azt a csodát, mely oly macasztos lesz,
hogy bámulatba fogja ejteni az egész világot ... "3

Ugyanakkor egy keleti püspökhöz e szavakat intézte:
.,A világ elmerül a gonoszságban" ez így tovább nem me

het; emberi l{ézképtelen azt megmenteni, szükséges, hogy az
Isten keze láthatóan mutassa meg magát és én azt mondom,
hogy meg fogják Isten kezét látni a test szemeivel."!

Istennek ezt a csodálatos közbelépését a pápa egy más
alkalommal (1873. I. 6.) részletesen meg is okolja: "egyik
brevé-jében rámutat arra, hogy az Egvházat az Úr különös
fényes gvózelemmel fogja k itűntetn i é>; ekkép folytatja: 
mivel az Úr Egyházának kisebb és kevésbbé veszedelmes küz
delmeiben, majd a fejedelmek fegyverei által, majd szent
életű emberek csodálatos buzgólkodásában volt segítségére és
H mostani sokkal nehezebb harca iban ezt nem cselekedte, azt
kell gondoluumk, hogy ellenségei fölött ti gvőzelmet Magának
tartot ta fenn. Ez annál bizonvesa bb. mert a mostani időkben
minden haj gyökerét főkép abban kell keresnünk, hogy a
maguk ereiében-képességeikben bizakodó és földiekhez ragasz
kodó emberek nemcsak elhagyták. hanem szinte kitaszították
Istent a maguk köréből és úg~' látszik. hogya Hozzá való
visszatérés máskép lehetetlen, csak egr olyan tény által.
amely semmiféle más oknak nem tulajdonítható és a maga
nemében oly különleges leszen, hogy minden szem a termé
szetfölöt tire irányul és kényszerítve bevallják: - az Úrtól
van ez és csodálatos a mi szemeinkben ... "5

De a pápa kijelentései arra is eugednek következtetni,
hogv az Egyháznak ez az isteni győzelme nem fo~ végbe
menni nagy szeuvedések és gyász nélkül. Az isteni bölcseség
kifürkészhetetlen ítélete megengedi. hogv a rosszak ideig
óráig Ielülkerekedjenek. hogv az Egyhúza t nagy szenvedések
és sanyargatások érjék, hog~' íg~' II szenvedéseiben megt isz
tult jeg~..-es méltó.rak mutatkozzék az isteni irgalom és kegye
lem ajándékára. Erre utalnak IX. Piusnak következő kijelen
tései. melyet uralkodásúnak 25 éves évfordulóján, 1871-ben
mondott:

;; Varga: A nagy csapás. 1925.
4 Varga: Id. mű.

II Csizmadia: Mit rejt a jövő, 1936. 10?'. oldal.
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"Nagy csoda fog történni, mely a világot bámulatba ejti;
de ezt a csodát a forradalmak győzelme fogja megelőzni. Az
E,gyház igen sokat fog szenvedni, Szolgáit, Főnö-két gyaláz
zák, üldözik, megkínozzák.?" De vajjon nem azt fejezi-e ki
Alacoque szent Margit is, amikor azt állítja 250 évvel ezelőtt,
hogy a világ utolsó századaiban az emberek a sátán rabszol
gái lesznek és Jézus Szíve onnan szabadítja ki őket.

De ugyancsak IX. Pius mutat rá egy másik enevklikádá
ban arra a fontos szerepre, melyet a minden kegyelmek
Anyja, Mária az eretnekség megszűntetésében és az egy akol,
egy Pásztor gondolat diadalrajutásában az Egyháznak nyuj
tani fog. IX. Pius a Szeplőtelen Fogantatásról szóló bullában
többek közott a következőket mondja:

..Legbiztosabb a reményünk - úgymond - és legteljesebb
a bizalmunk, hogy a Boldogságos S7.ŰZ az Ö hatalmas közben
járásával ki fogja eszközölni. hogy a mi szent Anyánk, az
Egyház, minde:n nehézség eloszlatása után és minden tévely
szetűzése után minden népnél és minden helven napról-napra
jobban fog virúuzan i és uralkodni tengertől tengerig, a folyó
tól a föld legszélesebb határáig és ezv akol és egy Pásztor
lészen."

A Szeplőtelen Fogantatás dogmává levésétől (1854) eltelt
közel leo esztendő, a pápa profet ikus kijelentésének sok tekin
tetben igazat adott. A Szeplőtelen Fogantatás örvendetes
ténye és anma k nz l<~gek Királvuóie részéről négv évvel utóbb
Lourdesben történt csodálatos l.izon r ítása, min tegy ostor
csapás és odadobott. kesztvü volt H kol' hitetlen intelliaentiá
jánaIk és egyben hatalmas ösztönzés és kegvelemforrás, a
kereszténység ellanyhult tömegeiinek. A Szeplötelen Foganta
tás lourdesi csodái sok embert gyógyítottak meg testilee. d-e
egy egész kor lelki vakságát szűntették meg hatalmas ősz
l önzésükkel.

Utódja XIII. Leó éles szemmel, de egyben szomorúságual
látja, a Krisztustól elszakadt társadalom ezernyi apostáz.iájá
nak burjánzását. Quod Apostolici Muneris (1878) című

encvklikájábau, melyben a szocialisták, kommuuisták és nihi
listák modern eretnekségeiről szól II túrsadalornhoz, ennvi baj
{>" ennv i hűtlcnséz. lázadás láttán, már ott kísérti a tudat,
hogy az em beriséu közel jár sírjához.

..Mivel e tanok szerte széjjel terjedtek s nyomukban II

gondolkozást és életet egy túlzott szabadosság mételyezi: nem
csoda, ha az alsóbb néposztúlvok megúntúk a szegényes lll
kást és műhelyeket s a gazdagok pa lotúi és vagvona után
áhítoznak; - nem csoda, ha nincs nyugalom sem a nyilvá.

6 Csizmadia: id. mű,



nos, sem a magánéletben s úgy látszik, hogy az emberiség
már-is közel jár sírjához."

Ugyanebben az encyklikában a pápa az alattvalóit enge
delmességre, a felsőbhségeket mérsékletre inti, a keresztény
ség örök tanítása szermt. Figyelmezteti a. fejedelmeket, hogy
őket, mivel erősebbek, erősebb büntetés éri, ha hibáznak. De
a fejedelemi önkénnyel szemben az alattvalókat nem a láza
dás veszélyes útjára vonja, "Ha pedig a fejedelmek hatalmuk
gyakorlásában meghaladnák az igazság és a mérséklet hatá
rait, a katholikus Egyház nem bízza a nép kényere-kedvére a
lázadást. hogya közbéke még inkább IDeg ne zavarodjék, s a
társadalom még nagyobb kárt ne szenvedjen." A bajok elmér
gesedésénél az imát és a béketűrést ajánlja. "De ha a bajok
annyira elmérgesednek, hogy nem találni kiutat a bonyodalom
hól. azt sürgeti t. i. az Egyház), hogy imával és a béketűrés

érdemei által erőszakoljuk ki az Isten segélvét."
Akkor, amikor a pápa látja a feladatok szinte ember

feletti nagysáaát, nem szűnik meg hinni abban, hogy az isteni
eredetű Egyház győzedelmesen magához vonja az engedetlen
IIépeket.

"Emberi erőt meghaladó nagy feladatok ezek, melyeket
vágyaink és reményeink körébe zárunuk, Tisztelendő Test
vérek; de mivel az Isten - épségre alkotta a földkerekség
nemzetségeit - s minthogy az Égvházat a népek üdveiért
alapította s megigérte. hogy vele lesz a világ végezetéig;
erősen hisszük. hogy közreműködésükkel az emberi nem,
számta lan haj és csapás által öntudatra ébresztve, - végre is
az Eg~"húz iránt való engedelmességben és ezen tévmentes
apostoli tanszéknél f01!ja üdvét s boldogságát keresni.?"

XIII. Leó is HZt hangsúlyozza tehát, amit elődje, IX.
Pius. Az em heriséget számtalan baj és csapás fogja öntudatra
ébreszteni és az Egvházhoz visszatéríteni. Elődje, IX. Pius.
pedig nyomatékosaut hangsúlyozza, az Ezvház győzelmét meg
fogja előzni a forradalmak g;yőzelme, de vajjon nem erre
következtet-e a katholikus történelemfilozófus is't Emlékezetbe
idézzük Godefroid Km-th páratla n ruegállapításait, melveket
múr töhb helyen is ismertettünk: az absolut kiralvsúg Szép
Fülöp óta úgyszólván a forradalmat tette a zsarnokság egve
diil lehetséges megjavítójávú... A keresztén y nemzetek el
szakítva az Egyház irúnvitúsától ...• miuden nap új rend
szerekre hallgatnak. me lyek eg~'músutún niennek tönkre ... ,
melyek törvényes örökösei II királyi absolut izmusnak .. " A
ka thol ikus Bgyhúz a Kereszt lábához ülve, nvugodtren vill'ja

7 XIII. Leó: Quod Apostolici. 1~:-8. \11. 2::'.
~ .\111. Leó: l nscrurabili Dei ("Il·iii u, I":-~. 1\. ~1.



,azt a napot, amelyen a forradalmak befejezik az emberiség
nevelését.

A pápa, XIII. LOO, amikor még senki sem gondolt a
vHágháborúra, már sejtette, hogy szörnyű csapások és bün
tetések fogják a magukról elfelejtkezett népeket ész retériteni,
Peruggia híveihez szólva, ezekről az isteni csapásokról szinte
profetikus előrelátással említést tesz.

,,A mi szomorú századunk oly képet mutat, amely meg
riaszt, hogy a megharagított isteni Igazságosság meg fogja
engedni és a kötelességeíkröl megfeledkezett népekre nem
sokára megrémítő büntetések fognak szakadni.'?

XIII. Leó utódja, az Eucharistia pápája, X. Pius seimtén
nyitott szemmel látta és várta ezeket a tragikus eseményeket.
1903. X. 4-én, az első pápai encvkliká.iában-" a világ végének,
.as utolsó időknek. hangulata ömlik el.

'lRémülettel tölt el bennünket (terrebat nos quam maxime)
az emberiség gyászos helyzete a jelen óráiban. Lehetséges-e
nem látnunk azt a mély és súlyos betegséget, mely most még
jobban, mint a multban, őrli az emberi társadalmat s napról
napra súlyosabbá válva, megrontja velejéig és romlásba
taszítja' Ismeritek ez.t a betegséget, ez az, mikor elhagyják
as Istent és - apostasiába esnek; semmi sem visz biztosabbau
a romlásba, mint ez, hiszen a Próféta. is azt mondia: Ime,
akik elhagynak Téged, elvesznek ... 11

Túlságosan is igaz a mi uapjakakra, hogya nemzetek
zúgnak és n népek hiábavalóságokat terveznek'! az ő Terem
tö.iük ellen: és csaknem általánossá lett ellenségeinek eme
kiáltása: Távozz el tőlünk.'! Innen van legalább az istenféle
lemnek teljes elvetése. Innét az olyan életmód, legyen az akár
közélet vagy magánélet, ahol senki számításba nem veszi
Isten szuverén jogait. Imnét már csak egy lépés, melyhez
semmi erőszak és mesterkedés nem kell, hogy elkezdődjön az
a munka, mely ki akarja törölni emlékezetét és Iogalmát,

Aki mérlegeli ezeket a dolgokat, joga van félni a szellem
nek. ilyen megromlásától, mely a végső idők kezdetét jelentené
s ha már elkezdődött ennek munkája a földön, félő, hogy a
romlás fia,u kiről az apostol beszél, már meg is érkezett kö
zénk. Mert oly nagy merészséggel és olyan mérhetetlen düh
-vel. rnellyel megrohanják és ostromolják a vallást, - rést

9 P. Biró: E jelben győzni fogsz. 1932., 5. old.
10 X. Pius. E supremi apostolatus.
II Psalmus: LXXXII. 27.
12 Ps.: Il...
13 Jób: XXI. 14.
u II. Thess. JI. 3.
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akarnak ütni a hit dogmáín, makacs erő8'1Jakkal akarják meg
semmísítení, az ember kapcsolatát az istenséggel! Viszonzásul
itt van már, hogy az apostollal szölfunk, az Antikrisztus min
den jellemvonása - a határtalanul merész ember, aki bito
rolja a Teremtő helyét és mindazok fölé emeli: magát, kik
Isten nevét viselik s ezt oly mértékben, - miután önmagában
sem tudja elfojtani teljesen az Isten Iogalmát, hogy lerázza
az Ö felségének igáját, a látható világot önmaga templomává
teszi, ahol fogadja a hozzája hasonlók imádatát. Isten temp
lomában ül s magát Istennek mutatja.u

Hogy mi lesz a kimenetele ennek a harcnak, melyet e
gyenge halandók indítottak az Isten ellen, értelmes előtt nem
lehet kétséges. Ssabadságáben: áll az embernek, hogy vissza
éljen' szabadságával és a Teremtő tekintélyét és felségjogait
megsértsej de mindíg a Teremtő lesz a győztes. De eZI még
nem minden: akkor zuhan romlásába az ember, amiikor leg
nierészebben lázad és telve van a győzelem reményével. Ettől
óv bennünket Isten a Szentírásban. Behúnyja szemét, - úgy
mond - az emberek gonoszsága láttára," mintha elfeledné
hatalmát és méltóságát; de csakhamar, e látszólagos vissza
húzódás után, - felébred, mi)}t az ittasultságában erőre ka
pott ember," összetöri ellenségei 'Íejét/8 hogy megismerjék
valamennyien, hogy Ö a földkerekség Királya, az Isten'" és·
hogy a népek megértsék végre, hogy ők csak emberek."

De X. Pius nemcsak a baj nagyságára, végzetes követ
kezményeire mutat rá, hanem egyetlen gyógyszerére is, ez.
pedig - mindent megújítani Krisztusban -, ennek a meg
úiülásnak hivatott. eszköze az Egyház." Ugyanebben az en
eyklikában erről a megűiúlásröl így ír: "Ki ne érezné, hogy
a lelket el fogja a félelem és szomorúság, látva, hogy az
emberek legnagyobb része - míg egyrészt Ielmagasztalják, és
méltán, a civilisatió haladását, - oly vak dühvel rohannak
egymás ellen, hogy ez valóban mindenki harca, míndenkí
ellen. Kétségkívül él a békének vágya minden szív mélvén
és mindenki ezt kívánja. De esztelen az, aki ezt a békét Istenen
kívül keresi; mert elűzni Istent annyit jelent, mint száműzni
az igazságot és ha az igazságosságot félreállitjuk, a béke min
den reménye csak agyrém. ,,A béke az igazság műve". V 8II1!llAk .

11 Thess. II. 2.
II Bölcsesség könyve, XI. :U.
17 Psalmus: LXXVII. 65.
18 Psalmus: LXVII.22.
l' Psalmus: LXVI. 8.
JO Psalmus: IX. 20.



olyanok Is, még hozzá sokan, - tudjuk -, akik a béke szere
tetétől ösztönözve, vagyis jobban mondva a rend nyugalma
naIk óhajából megalkotják a rend pártját. Fájdalom, ezek
mind hiábavaló remények s kárbaveszett fáradság! Egyetlen
páI"tja lehet e rendnek, mely képes vísszaállítant a nyugalmat
a dolgok felfordulásában, 8 ez az Isten pártja.

A nemzetek visszatérése oda, hogy tiszteljék az isteni föl
séget és szuverénitást s ezt nem valósíthatjuk meg másképen,
mint Jézus Krisztus által... Tehát mindené megújítani
Krisztusban és visszavezetni az embereket, hogy engedelme
sek legyenek Istennek, egy és ugyanazon dolog ... De hol az
az út, mely Jézus Krisztushoz vezet! Szemünk előtt áll: ez az
Egyház. Igaza van Aranyszájú szent Jánosnak, midőn azt
mondja: Az Egyhá'lJ a te reménységed, az Egyház a te üd
vösséged, az Egyház a te menedéked."

A közelgő világháborút X. Pius már 1910-ben megiósolta.
1912-ben, mikor a Balkán-háború kitört, kardinálisa Merry de
Val, megkérdezte tőle, ez-e az a borzalmas vész, amire gondolt,
mire ő nemmel felelt.

Mídön ugyancsak Merry de Val bíboros "a pápa leghűsé
gesebb muukatársa és államtitkára" egy napon bizonyos ne
hézségek miatt panaszkodott a Szentatya előtt, ő szóról szóra
e szavakkal bátorította: "Oh, mi ez ama nehézségekkel szem
ben, amelyek rövidesen jönnek?! Mert tudja meg Eminenza,
hogy óriási háború jön (un iguerrone) l Nem múlik el 1914. és
kirobban!"

A pápa az eljövendő háborút sokszor emlegette bizalma
sai előtt. A "guerrone" torzító szóval pedig azért illette, hogy
jellemezze a szömvű bajokat, melyek nyomában a népekre
zúdulnak.

Néhány hónappal a sarajevói tragédia előtt Giovanni
Bressannak, titkos káplánjának mondotta: "Halálom után ...
igen, akkor jön a letarolt vallás'?" (Religio depopulata).

Szomorú álma volt a pápának egyik távolabbi utódjára
is. 1911. februárjában a ferencesek káptalanjának ülésén el
nökölt, amikor is az ülés közben a pápa elszunnyadt. Amikor
magához tért, környezete, ill. Merry de Val bíboros megkér
dezte, hogy mi történt vele. X. Pius elmondotta, hogy szo
morú álma volt, egyiJk utódját látta Iivérei sírja fölött mene
külni. Míg élek. senkinek el ne mondjátok '"

Ugyanakkor azonban tudta a pápa, hogy a világ üdve

21 A pápa, X. Pius, 1903. októ er 4-én kiadott, E supremi apostoli
cus című encyklikájának magyar nyelvű fordítása II Jelenkor 1941.
május 1.-június t-i számaiban.

22 Facchinetti-Uzdőczy Zadravetz: X. Pius pápa lelke. 3. oldal.
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-és békessége Jézus Krísstus szent keresztfájában van. 1914.
május 25.-én a szent Kollégiumhoz súlyos szavakat intéz: "Ma
inkább, mint valaha kell keresnünk a békét. Széltében hosszá
ban ellenséges osztályok állanak egymással szemben, népek
népek ellen, nemzetek nemzetek ellen támadnak ... és e min
dennapi ellentétekből gyakran látunk fellángolni szörnyű
viaskodásokat ... Bizonyára vannak tekintélyben és tapaszta
latban kiváló emberek, kik szívükön viselik az országok és
emberiség sorsát". ,.Azonban a legjobb emberi akarat és tö
rekvések meddők maradnak, míg az igazság és a keresztény
szeretet mély gyÖlkerekei nem ver az emberi lélekben. Min
dem erővel ezen dolgozzunk !"23 Mindezeket a szomorú kijelen
téseket a pápa a világháború kitörése előtt tette, amikor még
semmi sem mutatta a veszély közeli nagyságát.

Krisztus Urunk kijelentéseiböl tudjuk, hogy a világ végének
első jelei nagy háborúk lesenek. amelyekben nemzet nemzet ellen,
ország ország ellen támad. A "BelIum omnium contra om
nes", a mindenki háborúja mindenki ellen, a szerétet kihülésé
nek és a sátáni gyűlölet és széthúzás elterjedésének egyenes
következménye lesz. De vajjon' a szeretetlenség és a túlzott
nemzetköziség, vagy ellenkezőleg, a túlzott nemzetelv szolgá
latában álló széfhúzó gyűlölet nem jelleIDZŐje-e korunknakt X.
Pius utóda, XV. Benedek 1914. november 1.--én kibocsátott
komoly encvklíkáiában, az első világháború idején komolyan
céloz erre. "Omnia ille advenisse dies videntur. de quibus
Christus praenuntiavit. audituri ... estis praelia et opiniones
praeliorum .... Consurget enim gens in gentem et regnum in
regnum" (Ugy tűnik fel, mintha elérkeztek volna azok a na
pok, melyekröl Krisztus megjövendölte: hallani fogtok hábo
rúkról és harci hírekröl, mert nép nép ellen támad és nemzet
nemzet ellen). A pápának e szavaiból következik, hogy az Egy
ház feje a világháborút (1914-1918), mint bevezetést tekinti
azokhoz a szenvedésekhez, amelyek a világ vége felé jelent
keznek. 2 4

Utódjának, XI. Piusnak (1922--39), eneyldikáin és kije
lentésein szintén átszűrödik a közeledő világvég lehangolö, de
egyben vigasztaló seitése. Az a szomorú lázadás, mellyel az
emberek nagyrésze nyiltan Krisztusára támad, a pápa sze
mében! szinte antikrisztusi jelleget ölt.

"Hogy pedig az engesztelés, vagy jóvátétel éppen a jelen
korban mennvíre sürgetően szükséges - mondía a pápa:~ -,

23 Acta Ap. Sedis, VI. 2~-8.
14 Spirago: Der Weltuntergang, 1924. Seite 35.
2~ Miserentissimus Redemptor. 1928.



azt mindenki beláthatja, aJki szemügyre veszi ezt a "gonosz
ban fetrengő világot'?"

MindenÜ!Illllen felálltak és egybegyültek az Úr ellen és az
Ö Egyháza ellen." Egyes országokban az isteni és emberi jo
gokat egyaránt eltiporfák. Templomokat, ledöntenek és el
pusztítanak, szerzeteseket és szerzetesnőket házaikból kiüldöz
nek, gyalázattal, kegyetlen erőszakkal,éheztetéssel és börtönnel
sujtanak; ifjak és leányok seregeit atlJ Anyaszentegyház kebe
léből elszakítanak, Krísstus megtagadására és káromlására,
valamint a fajtalanság ocsmány bűnére biztatják; az egész
keresztény nép megfélemlítve és szétszórva, a hithagyás és
szörnyű halál állandó veszedelmében forog.

Mimdez annyira szomorú, mintha már előre jelezné a
"szenvedések kezdetét", amelyeket majd ránkhoz a "bűn em
bere", ki felemelkedik mindenek fölött, mi Istennek mondatik,
vagy tíszteltetik."

Majd így folytatta a pápa: "így önkénytelenűl is kísért
a gondolat, hogy már közeledik az idő, melyröl az úr jósolta:
"mivel, hogy elterjedt a gonoszság, soknak meghűl a szere
tete,"29 30

A világ végének közeledése cseng ki a pápának abból
a beszédéből is, melyet 1932. június 12-én, egy Iogadáson mon
dott: "Az egész anyagi világ öregszik, afelé az új egek és új
föld felé mozog, amelyekről szent Péter, az első pápa ír azo
kon a helyeken, ahol ő apokalyptikus látomásában a minden
ség utolsó változásait és alakulását látta. A világ valóban,
azon az úton' van, amely az Ö utolsó dicsőséges átalakulásához
vezet, de vele együtt az egész emberiség is megy az atvai
ház Ielé,'?"

Erre a végső átalakulásra céloz a pápa Divini Redempto
ris című apostoli körlevelének végén is (1937. III. 19.), melyet
az istentelen kommunizmus ellen bocsátott ki. Miután felso
rolta a kommunista tanok nagy veszedelmét és istentagadó
voltát, miután ismertette a kereeztény társadalom és Egyház
természetfölötti és természeti erőit, melyek ezen istentelen
mosgalommal hatékonvan szembeállíthatók, a kereszténység e
világmozgalmát szent József oltalmába ajánlja.

"Hogy az óhajtott célt - Krisztus békéjét, Krisztus or
szágában - minél hamarabb elérjük; a katholikus Egyház
nagy küzdelmét a kommunizmus hatalmas világmosgalmával,

28 I. János. 5. 19.
27 Zsolt. 2, 2.
28 II. Thess. 2, 4..
28.30 Máté. :U, 12.. Miserentissimus Redemptor.
81 St. Francisci: Glöcklens Kal., 1934.. S. 58.



il7Je1IlbenJ Szent JÓ'ZlSefnek, az Egyház hatalmas védőjének párt
fogása. alá helyeu.zük." Majd igy folytatja.: "Fölfelé irányi
tott szemmel nézi a mi hitünk az új egeket és az új földet,
amelyekről első elődünk, szent Péter apostol beszélt.3 2 Mig
a világ hamis prófétáinak ígéretei vérbe és könnybe fullad
nak, égi fényben felragyog a világ Megválltójának nagy titok
zatos jóslata: Ime megújítok míndeneket.'?"

Apápát megrázzáik ezekkel a végső átwlakulásokkal járó
apokalyptikns bajok. "Ma már nines egyetlen nemzet, állam,
társadalom, vagy esafád, am61yet a válság többé-kevésbbé,
kösvetlenül, vagy közvetve nem ssorongatna. Még azok a ke
vesek is, akik mérhetetlen vagyonuk mellett az emberiség sor
sát tartják kezükben; azok a kevesek, akik celllapíthatatlan
nyereségvágyukkal nagyrészt a bajok okozói voltak, V&g)

most is azok, elsősorbani csúfosan elmerülnek a sokaknak va
gyonát magukkal rántjáJk a'7J enyészetbe, Megrenditó módon
beigazolódik az egész világon, amít al Szentlélek Úristen az
egyes bűnösökről mondott: Aki miáltal vétkezik azáltal bűn
hődik."

Még hangosabban keN siránkoznunk, fejti ki ft. pápa,
a szülö ok felett, melyből a jelenkor sötét nyomorúsága, fakad.
Minden időben igaanak bizonyult a Szentlélek Uristennek
Szent 'Pál apostol szavaival kifejezett mondása, hogy - min
den bajnak gyökere si kapmiságS& -, de különösen is beigazo
lódÜl. manapság". "Az önszeretet még a hazafiassággal is vise
szaél és a kellő mértéken túlhajtja a nemzeti érzést, amelyet
a keresztény szerétet nem kifogásol, hanem szabályozö erejé
vel megsumtel és hatályosabbá tesz. Ha túlzó nemzeti elto
gultság és fajszeretet a nemzetközi viszonvlatokban érvénye
sülni kezd. akkor nincs többé olyan erkölcstelenség, amelyet
mentegetni nem lehetne, mert amit általános felfogás s:rerint
magánemberek köet, mint bűntényt ítélne meg, azt a haza
fi.a.sságra hivatkozva tisztességesnek és dicséretesnek tartják ...
így aztán a felebaráti szerétet isteni törvényei helyébe, amely
az ÖS8ZJe6 népeket és nemzeteket !kötelezi s ezeket a mennyei
Atyának egyetlen családjaként foglalja ÖB8ze, feltétlen a min
denkire végzetes gyűlölet lép." "Ebben a küzdelemben a leg
fontosabb kérdés körül dúl a harc, arnelznél nagyobbat szabad
embernek nem lehet felvetni: Istenért, vagy Isten ellen? Ime
újból a kérdés, amelynek megválaszolása az egész emberiség
nak a sorsát eldönti". "Működjenek közre mindazok, akik az

3% II. Péter. J. n.
S3 Titkos Jelenések 21, 5. (Divini Redempt.)
34 Bölcs. 11. 17.
aD Tim. 6. 10.
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Istent hiszik és öt szívből, őszinJtén tiszteli!k, hogy az emberi
ségtől elhárítsák azt a veszedelmet, amely mindenkit egyaránt
fenyeget."

A pápa a sötétség elszabadult hatalmasságainak megfé
kezésére, mint természetfölötti titokzatos forrásokat, a'll imát
és a böjtölést ajánlja, összekötve őszinte bűnbánattal és a jók
nak engesstelésével. "Jaj az emberiségnek, ha a teremtményei
től annyira meggyalázott Isten a maga igazságosságában sza
bad folyást engedi ennek a pusztító áramlatnak (istentelen
ség) és azt ostorul használja a világ megfenyítésére", J ól tud
juk ~ Tisztelendő Testvérek -, hog)' míndeeek a törekvések
meghiúsulnak, mert az általa választott időben biztosan 
felkel az Isten és elszélednek az Ő ellenségei.36 - Tudjuk,
hogy a pokol kapui erőt nem vesznek." hogy ~ isteni űdvö
zítő a jövendölés szerint "megveri a földet az Ö szája vesszejé
vel és ajkai lehelletével megöli 8iZ1 istentelent" és hogy az
istentelen embereknek rettenetes lesz az öráduk, amelyben az
élő Isten kezébe esnek"."

A pápa a szenvedőkhöz és a nélkülözőkhöz fordul, türe
lemre és kitartásra inti őket, mert türelemmel viselt áJdoza
taik és szenvédéseik "hathatósan siettetik a szeretet és béke
órájáarak eljövetelét. Az Ur Jézus szentséges Szíve meghallja
az Ö Egyházának kiáltó könyörgéseit és a fájdalmak és agg()
dalmák terhétől roskadozó és felsíró szerétett Jegyesének azt
mondja: "Nagy a Te hited; legyen Neked, amint kívánod"."

Hogy az Isten fem,yegetett Egyháza védemére színte ter
mészetfölöttien beavatkozik a történelembe, MJt már IX. Pius
hangsúlyozta. XI. Pius szintén kifejtette ezt a gondolatot,
amikor 1932. VII. 12-én Sehrembs, elevlandi püspök és 200
amerikai zarándok előtt a következőket mondotta: Az idő
érett Istennek egy természetfölötti beavatkozására. A történe
lem arra tanít mínket, hogy ha az emberek a legmélyebbre
zuhannak, ha az Istent megvetik és elhagyják, eljön a pilla
nat, amíkor az Isten mintegy kinyilatkoztatja magát, az embe
rekbe új erőt önt és minden el kezd javulni. Magában Orosz
országban, ahol az emberek gyalázzák az Istent, mindez rövi
desen be fog következni." "Természetesem· ezt a szót rövidesen
nem emberi, hanem isteni mártékkel kell mérni.

Kárhoztatja a pápa, hogy ,,a lelkeket ma majdnem kizá
rólag az anyagi bajok, veszteségek, zavarok foglalkoztatják.

l' Zsolt. 6(', 2.
IT Máté 16, 18.
86 Iz., 14, 4.
II Zsid. 10, 31.
40 Máté 15, 28., Ceritete Christi.
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Ha pedig, - amint illik - mindezeket keresztény szempont
ból nézzük, vajjon ugyan mit érnek majd együttesen a lelkek
kára mellettT" "Mit használ az embereknek, ha a termelőess
kösök legbölcsebb kihasználásával az egész világot megnyerik,
lelküknek pedig \kárát vaHjákT41 Mit használ öket helyes gaz
dasági igazságokra taaiítani, ha a mértéktelen és piszkos kap
zsiság, a túlságos anyagiasság akorra erőt vesz rajtuk, hogy
"bár hallják az Úr parancsait, mindenben az ellenkezőjét cse
lekszilk".42

"Maguk a korviszonyok jelölik meg a helyes útat, ame
lyen járnunk kell. Ma - mint már annyiszor az EgyháZi tör
ténelme folyamán - egy világ áll velünk szemben, amely
nagyrészt a pogányságba süllyedt vissza". "Manapság hős
Krisztus-katonákra van szükség, hogy erejükkel megvédjék az
emberiség családját a végveszélytől, amelybe rohanna, ha az
evangélium tanítását megvetne és helvet engedne annak a
társadalmi rendnek, amely a természet és az Isten törvényeit
egyariuni lábbal tapodja. Krisztus Egyhám kősziklára, épült
IS íg)' magát nem kell féltenie, mert bizton tudja, hogya pokol
kapui nem vehetnek erőt rajta.43 Sőt századok tapasztalatai
Igazolják, hogya nagy viharokból mindig erősebben és űíabb
diadallal került ki. De anyai szíve megrendül a szörnyű csa
pások rniatt, amelyekkel a viharok sok ezer embert sűitanak,
különösen pedig a mérhetetlen lelki \kár, amely számtalan
Krisztus vérével megváltott lelket az örök kárhozatba dön
'tene. Azért mindent meg kell kisérelni, hogy ae emberi tár
sadalomtól a szörnyű veszélyt távoltartsuk. Mert Isten segít
ségével az emberiség sorsa kezünkben van". "Ha az emberi
társadalmon segitem'Í lehet - elődünk, XV. Benedek szavai 
akkor egyedül a keresatényi élet és a keresztény intézmények
felújítása segíthet." Egyedül az a megújulás tudja orvosolni
a földi javaknak túlhajtott keresését, ami minden bajok gyö
kere. Ki tagadhatná, hogy az emberi társadalom ma erre az
orvosságra szorulf":"

.,Korunk növekvő bajaira nines más orvosság, mint vissza
térni Krisztushoz és az Ö szent paranesaihoz. Mert egyedül
nála vannak az örök élet igét".0

És itt felhívja a pápa a keresztény hívek figyelmét arra
B hathatós közbenjárásra, melyet Mária, az Isten-anya minden

n Máté 16. 26,
.: Bir. 2, 17.
f3 Máté 16. IS.
OH R N. n. 22.
-/-ll Quadragesimo Anno eneyklika, 1931.
... Ingravesccntibus malis, 193?



válságos időben ,kieszközölt az Egyház részére. "Valahányszor
eretnekségek terjedtek, amelyek az Egyháznak varratlan kön
tösét megtépni és a katollkus világot megzavarni akarták:
atyáink mindig bizalommal 'fordultak S7JŰZ Máriához, aki az
egész világon az eretnekségelret maga elfojtja".tT S a Szent
Szűz pártfogásával szemett gyözelmek után mindenkor bol
dogabb korok következtek. "Sohasem várták hiába hatalmas
segítségét, akik azt buzgó és bizakodó imádságban kérték",

,,Igyekezn.ÜJDIk ~ Istennél a Boldogságos Szüznek hathatós
és Isten előtt kedves közbenjárását és pártfogását érvényesí
teni ... mert szent Bernát szavai szerm't ez az Isten akarata,
aki úgy rendelkezett, hogy mindent Szüz Mária. közvetítésé
vel nyerjünk el"."

XI. Pius nagy elődjének, XIII. Leónak útjára támaas
~kodik, akit Prohászka piispÖlk, encyklikáínak fordítója. as
"olvasós" Boldogasssony pápájának nevezett. XIII. Leó
ugyanis több ízben fordult az egész kereszténységhez s egy
ezer különösen a rómaiakhoz, buzdítván öket az olvasó el
mondására.48

"AZ olvasót Isten rendelte a S7Jelll'Í Szűz oltalmának ki
esdésére a kereszténység ellenségei ellen - mondia XIII.
J.J6Ó - s e réseben. mindenki tudja, mennyit lenditett az olvasó
az Egyház 'keserves helyzetéri. Azért nem csak a magánáhítat,
hanem a gyászos közállapotok is azt kívánják, hogy az olvasó
loglalja etl ismét azt helyet, amelyet akkor bírt, amikor ke
resztény családokban nem mult el nap anélkül, hogy el nem
mondták volna". "Azt akarjuk és el rendeljiilk, hogy 81 lorettói
litámiának ezen fohásza után - eredeti bűn nélkül fogantatott
Királyné. - a seent Szűzet ezen új címmel ,,Szent olvasó Ki
rálynéja! könyörögj érettünk!" tiszteljük meg.CiII

XI. Pius elődjének intelmeire támaszkodva a MLatyánk és
az Üdvözlégy után, mhlJt fontos és szükséges ájtatosságot
ajánlja az olvasót. mert "az ilyen imádság elárulja és meg
követeli az evangéliumi egyszerűséget és az alázatosság szel
lemét. Márpedig aki ezt a lelkületet megveti, magának SQl

Isteni MegváJt6nak a tandtása sserint, nem. juthat a menz
nvek országába: bizony mondom nektek, ha Ill'em lesztek, mint
fi kisdedek. nem mehettek be a mennyek orsságába"."

,,Lehet. hogy a gÓgÖ8 jelenkor lebecsülte és elutaeitja
Szűz Mária rózsafüzérét, de a szentek nagy serege minden

41 Breviarium.
48 St. Ikm. Serm. in Nativ B. M. V.
te Lásd: Salutaris ille encyklika, 1m. XII. 26.
611 XIII. Leó: Salutaris ille encykli.ka.
51 Máté 18. J
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korban és mindenféle társadtalmi rangban nemcsak szerették
azt, hanem buzgón imádkosták is, sót, mimt hatalmas fegyvert
használták a ,gonosz lelkek ellen... a rózsafűzér nemcsak II

szegények és együgyüek kezébe való, hanem minden rangú
embernek díszére válik." "Maga a szent Szűz a mi korunkban
ie hathatósan ajánlotta a rőzsafüsért, mikor a lourdesi bar
langban megjelent és a tisztalelkű leánykát saját példájával
tanította meg a rózsalf'üzér ímádkozáaára,"

;A pápa ezután azt a mélvséges óhaját fejezi ki, hogy ,,A
szentséges Szűz, aki az albiak sötét eretnekségét a keresz
tény világból ,győztesen elűzte, buzgó könyörgérseinkre sq.'ürn
tesse meg az újabb tévelyeket is, különösen a kommunizmust,
amely több tanavad és gaztettével a régi eretnekségre emlé
keztet. Amint a keresztes háborúk idején Europa népeinek
.ajkán egyetlen szö és egyetlen könyörgés hangzott el, úgy
most az egész világon, minden városban és a legkisebb falvak
ban egy lélekkel és egyesült erővel szálljon az imádság aq;
Isten nagyságos Anyjához azzal a könyörgéssel, hogy a ke
resztény és emberi kultúra fölforgatói legyőzessenek s a
fáradt és aggódó emberiség fölött az igazd béke napja végre
felragyogjom Ha mindenki rendíthetetlen bizalommal és égő
buzgósággal könyörög, bízvást remélhetjük, hogya szent
S7Júz, tniként a multban, úgy most is kieszközli isteni Fiától
a háborgó hullámok enyhülését, elülését és békés megnyug
vását, s hogya kereszténység magasztos imahadjáratát ismét
dicső győzelem fogja. követni."n

A Segítő SZÚ2J Anyának, a Szeplötelen Szűznek a segít
ségül hívását ajánlja az emberiségnek akkor is, amikor az
istentelen kommuruízmus és az újpogány fajiság szakadéka
felé sodrodö emberiségnek atyai szavakkal "Vigyázz"·t kiált.
"Tisztelendő Testvérek! Mint utolsó és hatásos gyógyírt, azt
ajánljuk, mozdítsátok elő és mélyítsétek el a legjobban egy
házmegyétekben az imádságnak és a bűnbánatnak szellemét.
Amikor az apostolok megkérdezték az űdvözítőt, miért nem
tudják kiűzni a megszállott emberből a goness szellemet, azt
Ielelte: az efajta nem megy ki máskép, mint imádság és bői
tölés által." Azt a gonosz szellemet, mely a mai emberiséget
gyötri, csak az imádság és a bűnbánat egyetemes keresztes
hadjáratával sikerül legyózn.i... Különöskép a seemlélödé
szerz.etesrendeket, mind a női, mind a fér/fi rendeket kérjük.
hogy meghatványozott imáikkal és áldozataikkal esdíés le a
jelen küzdelmeíben vívódó Egyházra az ég hathatós segít
ségét, és annak a Szeplőtelen Szűznek a pártfogását, aki vala-

D2 Ingravescentíbus Malis.
18 Máté, 17. 20.



mikor sséttaposta az őskígyó fejét és ma is biztos oltalmazöfa
és legyőzhetetlen segítője a lreresztényekm.rek.'·ac

Természetes, ha erekben a súlyos, nehéz időkben a pápa
fokozott aggodalommaí, de egyben bizalommal fordul a pap
sághoz, hiszen "a föld sava és a világ vdlágossága'?" kell,
hogy e sötét időkben fokozottan mutasson utat a tévelvgök
nek. Különösen fontos ez azért, mert ugyanakkor, mikor
sokam eltávolodnak a hittől, a Szentlélek fokozottan szítja
fel a vallásosság kegyelmét, hogy mindent új életre keltsen.
"Mindez pedig, különösen a mi korunkban kíválóani méltó a
paphoz, amikor egyréset ugyan a hit ellanyhult és az erköl
esők elpuhultak, másrészt azonban a nép széles rétegeiben
újraéled a vallásosság és a Szeritlélek Úristen kibocsájtja a
lehelletét a földre, hogy teremtő erejével felélessze és meg
újítsa a föld színét,56 B ha Ti beteltek a Szeritlélekkel. akkor
az isteni szerétet lángját a meggyötört emberi tárSadalom
körében, mint gyújtószikrát, körülhordozva. a . keresztény
szellemet megújítjátok és így újra boldogságót fakasztotok,
mert az emberiségnek Krisztuson kívül, aki "valóbam a világ
Megváltója",57 nincs más üdvössége."

"így a katholikus papság dicsősége Ti bemnetek a nemze
tek ámulatára tovább fog virágzenri és nagy részetek lesz
benne, hogy az emberi társadalomra felragyog majd a ván-a
várt nap, amikor Krisztus országában Krisztus békéjének
boldogságát élvezhetfük.?"

XI. Pius, akit joggal nevezhetünk békepápának. csak
részben érhette el nemes céljait. Sikerült kibékítenie áldozatos
alkalmazkodásával a pápaságet az Olasz állammal 1929. feb
ruár ll-én, de nem érhette meg a világ kibékülését az Egyház
zal. Utolsó szavair "pace, paee", - béke, béke -, voltak és
ez a halál több volt egy test martyriumánál, szellemi vér
tanúság volt, hiszen a pápa életének vége felé többször fel
ajánlotta életét a világ békéjéért. A békemű folytatása, annak
minden nehéeségével és szorongásával, de egyben vigasztaló
reményével, utódjára. XII. Píusra maradt. XII. Piust éppen
olyan, ha nem több joggal nevezhetjük békepápának - ő a
harmadik békepápa -, nem csak azért, mert elődje művét
míndenben folytatja, hanem mert a pápai békeakciónál. me
lyet XV. Benedek, az első békepápa még 1917-OOn indított
meg, Pacelli Jenő, aki akkor még esak 41 esztendös volt, ft pápa

sc Szalézi l:rtesítő, 1941. V. hó.
la Máté, 5. 13-14.
18 Zsolt. 103, 30.
a1 János. 4. 4.2.
56 XI. Pius: A katolikus papságról, encyklika, 1936.
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bizalmából nagyon fontos áillásba került, 8 mínt ilyen foly
tatta le Vihnos császárral azokat a béketárgyalásokat, melvek
a világ igazi békéjét lettek volna hivatva a múlt világ.
háború végén meghozni, Tudjuk, hogy nem Pacellin múlott,
hogy ez a nemes pápai terv nem érte el a várt sikert, de M.t
mondhatjuk, hogy XII. Pius, attól kezdve, mimtegy eljegyet1Jte
magát a béke művével, ezt folytatta a XI. Pius hosszú pápa
sága alatt és béketevékenysége csak új szakaszba lépett akkor,
mikor a bíborosok, szinte egyhangú, bizalmából 1939. március
2-án &ent Péter trónjára került.

Mégis, ha négy évi pápaság után, mely a katholikus
Egyház és az emberiség legnehezebb korszakát öleli fel, 00
dígi pápai! békemunaádáre, nézünk, am kell mondanunk, hogy
lényeges különbség van elődei, illetve saját lépéseinek, valla
mint kijelentéseink stílusa és tartalma között. XII. Pius sok
kal határozottabban beszél az Egyház győzelméről és a győ
zelmet követő kriszltusi békéről, mint elődei. Azoknak szemei
előtt ez a győzelem, mintegy közell. vagy távolabbi kép, vagy
ábráJnd lebeg, XII. Pius számára egy folyamatban lévő való
ság, annak ellenére, hogy a világ pillanatnyi képe egészen
mást mutat. A pápát nem csak a világ Krisztushoz térésének
boldogító és örvendetes ténye érdekli, nem csak akibékülést
követő áldott időknek közelgő lelkisége vigasztalja, hanem a
praktíkus ember és gondos egyhá~fő alaposságával fordul
ennek az áldott időnek, ennek a krisstusi .,új rendnek" szer
kezéte felé s Mit keresztény hivei számára oktatólag taglalja.
Ö az első pápa, aki határozottsággal gyakorlatilag beszél az
új rendről. Persze, ez a krisztusi új. rend nem politikai, ha
nem erkölcsi és messze esik az embereknek attól az ..új rend"
kifejezéséWI, melyben azoknak tisetulatlan politikai, gazda
sági és vallási elképzelései foglaltatnak. ]941. évi karácsonyi
beszédében, melyben a kis Jézus születésének előestéjén a
békétlen világhoz szól, elmondja ennek az .,új rendnek" öt
múlhatatlan pontját, amelyen -annak fel kell épülmde, hogy
igazi, krisztusi békés rend lehessen. Olyan új rendet helyez
kilátásba, hogy beszéde hallgatójának. vagy olvasójának meg
dobban a szíve: olyan új rendet, melyben a munkás ugyan
verejtékével keresi meg mlndennapiját, de nem vérrel és nem
könnyel. Nagy ígéret ez, egy kor, mely száműzi a háborút éti
ft. szenvedést, melvben CS8!k a mUIl1Ka verejtéke emlékeztet
arra, hogy e föld H siralom völgye. egy kor. mely az emberi
gyarlóságok miatt csak az isteni Megváltó irgalmas szerető
Szívéből tud és fog kisárjadni. És a békepápa nem helyezi
ennek az új rendnek a jövetelét késői századokba. 1942. évi
május 14-i áldozócsütörtöki rövid széntbeszédében útal erre.
midőn azt mondja, hogy ezekben a fájdalmas órákban, fl régi



rend fájdalmas halódésából egy új rendnek kell megszület
nie. A pápa tehát történelmi órákról beszél, melyek tarthat
nak évekig, de nem évszázadokig.

De ez az új rend, ez a krlsstusi béke nemcsak imáiban és
vágyaibem. él, hanem részletekbemenöen dolgozik is érte. Ezt
igaoolja pápai jelmondata is: "OpU6 justitiae pax" - kJ.
igazság munkáia (műve) a béke! -. vagyis nemcsak vágya.
törekvése, hanem munkája., legszemélyesebb műve. Ez a béke
nem a politikusok békeszerzödéses békéje, a győzők és legyő
zöttek egyoldalú seínjátéka, hol az emberi önkénven és a
ssuronvokon nyugszik az egyensúly.

Ez a krisstusí új rend és annak szelíd békéje sugallja
mínden lépését, irányítja cselekedeteit, édesíti és enyhít! meg
virrasstásait, melvek alatt aszkéta vezekléssei engesztel a
reábizott, sokszor hűtelem nyájért. Valóban "Pastor Angeli
CUB" - angyali Pásztor -, mint a malachiásí pápajövendölé
sek reávonatkozó megjelölése mondja, angyali pásztor, aki
"Engersztelő lelkülettel vezeti a reábízottakat Máriához, a világ
Királynőjéhez, hogy angyali nyájat csináljon belőlük.?"

1941. áprildeában levelet intéz Maglione bíboros államtit
kárához, hogy ezért a békéért, ,,8 világ igazi békéíéért" imád
koszanak a katholikusok ártatlan gyermekei, a romlott
emberiségnek, a mennyei Atya előtt kedves szószólói 1941
májusában, a Szűzanya, a világ Királynőjének hónapjában:

,,Hogy végre tökéletes, igaei és tartós béke szálljon alá
az égből. olyan béke. amelyet az igazságosság megezentelt fel
sége és a szerétet ereje alakít, amely nem rejti magában a
viszály és széthűzáa magvát és újabb háborúk csiráját, hanem
valamennyi népet a. testvéri barátság kötelékében egyesít és
módot ad rá, hogy annak. gyümölcsét mindnyájan szabadon 8

nyugodtan élvezhessék."
1942 április 20-án megismétli felhívását. Maglione bíbo

roshoz ismét levelet intéz. melyben többek között a következő
ket írja:

.,MikÖ7Jben a "Hág teljesen a fegyverekre és gyilkos talál
mányaira támaszkodik, a pápának fel kell emelnie kezét Isten
felé és fel kell hívrsia, a világon szétszőrva élő híveit, hogy
esatlakozzamak imáikban ehhez a kéréshez. Kérjék a Minden
hatót, hogy igazi, szilárd és tartós békét adjon, mely az igaz
ság és a könyörület elvein nyugszik."

A Szentatya különösen SIL ártatlan gyermekeket kéri
arra, hogy imádkozzanak ebben a viharoktól meglátogatott
világban az éhesökért. a sebesültekért és a betegekért, hogy
('gésZBégüket helvreáblíthassák és azért, hogy Krisztus békéje

50 A SzÍ\" 1942. május 9-i száma.
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szálljon le a földre." Ezért joggal írhatja az Osservatore
Romano 1942 márciusábanr" "míg a hadviselö felek azért
harcolnak, hogy megnyerjék a háborút; a pápa egyetlen célja
az, hogy megnyerje a békét... A pápa. 1egifőbb óhaja az, hogy
ez a béke igazságos és tartös legyen és testvél"i együttmúkö
désbe hozza együtt az embereket." Amikor közvetlenül meg
válasmása után, 1939 március 3-án a bíborosi testület tagjai
a Sixtus kápolnában hódolatukat bemutatni eléje járwltak, a~
új pápa, kinek beszédét a vatikámJi rádióállomás is kösvett
tette, közvetlenül az atya~ üdvözlet után, mellyel közelebbi és
távolabbi munkatársait, papokat és világiakat üdvözölte. a
béke szent és magasztos ügyéről emlékezett meg.

"Az atyai üdvözlet mellett ki akarjuk fejezni óhajunkat
és felhívásunkat a béke érdekében. Annak a békének az érde
kében, amelyet tiszteletreméltó elődünk olyan nyomatékosan
ajánlott az embereknek és amelyért oly forrón imádkozott,
h02Y azért még életét is önként felajánlotta Istennek; a béke
- Isten eme szeniséges és "mindem~ érzelmen felülálló" ado
mánya érdekében, amelyet minden 'igazhívő embernek kíván
nia kell s amely a szerétet és az igazság gyümölcse kell, hogy
legyen. Minden embert feh>zófítunk a béke érdekében. a myu
godt lelküsmeretek békéjére,' Isten sseretetében, az egységes,
Isten szent szeretete által egybekapcsolt családok békéjére és
végül a nemzetek közötti békére, a kölcsönös testvéri meg
segítés, a baráti együttműködés és szívélyes egyetértés útján,
a nagy emberi család felsőbb érdekeinek jegyébeoJ az isteni
Gondviselés tekintete és védelme alatt.

Ezekben a zavaros és nehéz órákban, amikor annyi aka
dály tornyosul ez elé az igazt béke elé, amely a szívek leg
mélyebb törekvése, különleges imával, Iohásssal fordulunk a:l
Istenhez mindazokért, akik az államok élén állanak és ak!ikre
az a nagy tisztség és az a súlyos felelősség hárul, hogy népe
ket a boldogulás és haladás útján vezetniök kell.'?"

Első pápai encvklikáiában is a békének, az egység békéjé
nek, az egy akol, egy Pásztor békéiének magasztos gondolatai
foglalkoztatják. S miikor felsorolja a kornak számtalan szo
morú tévelyét, melyek emnek az áldott időnek jövetelét hát
ráltatják, egyben útal arra is, hogy ezek a ssenvedések és
súlyes megpróbáltatások olyan emberek lelkéhez is elviszik a
meg térés és tisztulás vágyát, akik különben hoszáíérhetetle
nek voltak.

"A jelenkor ssorongettatásal és lesújtó helyzetei a ker9S20-

" Uj Nemzedék 194.2. IV. 20-i sz.
81 Nemzeti Ujság 19'2. III. 13-i sz.
a Szalézi trtesH6 1939. 4. sz,



~ny tanítás parancsait igazolják és leginkább indithaJtják a
lelkeket az igazságra. Eme tévelvek és vélemények a keresz
tény névtöl elfordult hatalmas csoportja mérges gyümölCBÖlret
érlel és azon tanítás elítélését hirdeti és ikárhO'JAtát tartal
mazza, amelynek hathatóssága mdnden vitán felül áll,

Néha ugyanis a kínos kiábrándulásnak órái az isteni
kegyelemnek óráj, az "Úr átmenete"," amelyben az úr sza
....ara: "íme, az ajtónál állok és zörgetek"." gyakran megnyíl
nak az ajtók, amelyek egyébként zárva maradnának. Isten a
tanú. mily őszinte részvéttel, szent örömmel fordítja lelkün
ket azok felé, akik hasonló keserű csalódások következtében
érzik magukban a keresztény igazságnak, igazságosságnak és
békének a vágyát megszületmd. Azonben azok iránt is szere
tetet érez lelkünk, akiknek még nem virradt fel a felső meg
világítás; ajkaink hő imával kérik Istent, hogy értelmüket,
amely Istent megtagadja és megveti. azzal a fényességgel
világítsa meg kissé, amely valamikor Sault PáJllá váltostatta
és az E~yház legnehezebb időiben titokzatos erejét kínvilvání
totta."ea

A kor tévelyével szemben hangsúlyosza az emberi család
alapvető egységét. Az ellentétek közepette, amelyek az emberi
ség családját szaggatják, ennek az egységnek kihangsúlyozá
wa és ae egyenlőség szabályának érvényrejutásárn bejelenti,
hogy kiválaszt a bennszülött népekből 12 papot és a Krisztus
Király Iközeledő ünnepén az apostol fejedelmek sirjánál püs
pöki méltósággal díszíti Iel. Ezzel a pápa, szemben a divatos
korszellem tanaival, Krisztus Király országának testvéri egy
ségét hangsúlyozza, idézvén szent Pál apostol szavait és taní
tását:

"Öltözzetek az. új emberbe, aki megújíttatik annak isme
retére és képmása szerínt, ki öt megteremtette; hol nincsen
pogány és zsidó, körülmetélés és körülmetéletlenség. idegen és
scytha, szolga és szabad, hanem minden és míndenbem Krisz
tus."ee :&zzel a pápa éppen Krisztus Király ünnepén, 1939-ben,
amikor a míodeneket szétválasztó második világháború el
indult, hogy az. embériség családját szétválassza, tizenkét. új
apostolt választott magának Krisztus szellemében, hogy ta.Z.

alázatosság PS n szere tet bnztróságával siettessék a világ lelki
eg ységének, az egy akol, egy Pásetor gondolatnak megvaló
sulását.

U3 Exod. 12, 11.
et Titk. Jel. J. 20.
u Summi pontificatus 1939. X. 20.e Col. J. 10-11.



Mint XI. Pius, ő is hangsúlyozza, hogy a gazdasági bajok
mellett és felül a világnak elsősorban a lelkisége beteg:

"Mivel, lia igaz is az, hogy azoknak a bajoknak, amelyek
alatt a mai emberiség szenved, legalább ·is részben gazdasági
okai vannak, nem kevésbbé igaz az is, hogy a bajok okai mé
Iyebben fekszenek; abban vannak, hogya vallásos hitet és az
erkölcsi meggyözödést míndfobban szétrombolják, a népeket a
hittwnl és az erkölcsi törvények egységétől elszakitották. Ha
az emberiségnek egy jövendő nevelési munkája eredményes
akar lenni, akkor mindenek előtt lelki és vallási nevelő mun
kát kell végeznie. Ennek, Krisztusnak, mint, alapból kell ki
indulnia, az igazság szellemében haladnia és a szerétet lelkü
letében bevégződníe."

A pápa a gondterhes jelenben együttérez a szenvedökkel
és üldözöttekkel. "Ez az óra, amelybelll első körlevelünk Hoz
zátok, Tisztelendő Testvérek, kimegy, nem egy tekintetben
valóban a "sötétség órája"," amelyben az erőszak és a békét
lenség szellemei mérhetetlen fájdalmat zúdítottak a világra.
Kell-e mondanunk, hogy atyai szívünk minden gyermekével
résztvevően együttérez, küLönösen a szorongatottakkal és az
üldözöttekkel' E~yes népek már belesuhantak a háború gyil
kos zuhatagába. pedig talán még csak a "szenvedések kezde
Um" állanak" és már is ezer és ezer családban a halál és az
árvaság, a gyász és a nyomor lett ft keserít vendég."

Vigasztadó azon ban, miután az emberi jósmndék nem elég
séges a bajok orvoslására, mindíg nagyobb arányban fordul
IlZ Egyház természetfölötti erői és egysége felé.

"Nem kevesen, látva az emberi törekvések összeomlását 
amelyek a vihar lecsendesítésére és elhatárolására irányulnak
amely vihar II polgári kultúrát és az emberiséget elpusztítani
törekszik - szemeiket erős reménységgel ráirányítják az
Egvházra, az, igazság és a szerétet Iellegvárára, szent Péter
katedrájára. ahonnan még lehetséges a vallási tamtás és az
erkölcsi fegyelem egységének a visszaállítása. amely más
időkben a népek között fennálló viszony békés szilárdságát
biztosította. Erre az egységre tekintenek fel hő vággyal fér
fiak. akik től nemzetek sorsa függ, amikor folytonosan tapasz
talják azon dolgok esendöségét és hiábavalóságát, amelyekbe
valamikor bizalmukat helyezték; eoueeo. amelyet fiaink
hosszú seregei óhájfva és vágyakozva várnak és naponként
kéri'k a békének és szeretetnek Istenétr" ez a tőlünk eltávo
lodott egység nem kevés nemes léleknek a vágya, akik, ami-

6, Luk. 22, 53.
r.s Máté U. 8.
6. Kor. II. 13. 11.
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kor éhezik és szomjúhozzák az igazságot és a békét, Szent
Péter székéhez emelik tekintetüket és onnan várnak tanácsot
és vezetést."10

,,Ennek az Egyháznak isten-emberi feje Krisstus, ugyanis
nem ikételkedik, hogy az igazság, amelyet tanít, a szerétet.
amelyet parancsol és megvalösít, az öszínee akaratú emberek
nek nélkülözhetetlen tanács és segítség Jesz az új világnak
igazságból és szeretetből való felépítésében, miután az ember'i
ség megúnja (ll tévelygés útját és megundorodik a g~rűlölet és
az erőszak keserű gyümölcseitől.V"

A katholikus EgyhárL pedig "anyai lelkületének ösztöné
vel a keresztény szeretet munkájában fáradozik és mint a
béke boldog látomása áll a tévedések és a szenvedélyek hul
lám.aJi fölött és várja a pillanatot, amikor Krieztu« Király
mindenható keze lecsillapítja a vihart és elűzi az egyenetlen
kedés szellemét, amelyek azt támasztották."

Addig is imádkozik, hogy az "ir:galmas Üdvözítő rövidítse
meg a szorongattatások idejét"; figyelmezteti hiveít, de külö
nösen a gyermekek fehéren tündöklő csapatait: ,.imádkozza
tok mindnyájan, imádkozzatok szüntelen.'?"

"Ez.en a módon gyakoroljátok az isteni Mester parancsát
és Szívének örökségét, hogy mindnyájan egyek legyetek";13
hogy mindnyájaer ugyanazon hitnek. és szeretetmek egységé
ben éljenek, amiből a vidág felismerje, mit ér és mit eredmé
nyezhet hathatósan Krisztus megváltása és a Tőle rendelt
Egyház műve és munkája.?"

1940 novernber 24-én az egész Egyházban engesztelő szent
órát rendel el a világbékéért. Az aznap tartott ünnepélyes
szenamisén szentbeszédet is mondott - melynek alapgondo
lata a béke és a szociális igazságosság problémája, amely 
mondhatnók, a XX. század világeszméje. ,,A küzdök azért
adják oda életüket, s áldozatuknak az. az értelme, hogy térjen
vissza az Igazságra alapozott méltányosabb rend, amely min
den népnek nyugalmat, sza badságot, biztonságot és a föld
java:iból annyi részt juttat, amely lehetövé t-es-zi a Teremtő
szavainak megvalósítását: "Növe'kedjetek és sokasodjatok és
töltsétek be a Iöldet.":"

1940 karácsonyán a bíborosi kollégiumhoz intézett bessédé.
ben a pápa megjelölte azokat az alapokat, amelyeken az (lj

70 Summi Pontificatus encyklika,
7) ld. encykl.
;~ I. Tim. 5, l::'.
a János 17, 21.
74 Summi Pontificatus.
a Péterf'Iv. Magyar Kultűra, 1941. IOS. old.
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Európa felépülhet. Elsősorban az akadályokat kell elhárítaní.
ElÓ6ZÖr le kell gyöm.ti a népeket elválasztó gyűlölséget, le a
propagandahadjáratot, melynek célja, hogy az igaz.sa.g meg
esúfolásával népeket minél gyÜlöletesebb saínben tűntessen
fel Pacta sunt servanda ..., viissza kell állítaní a nemzetközi
megegyezések értékét. A jelen háborút nem a megegyezés át
hághatatlan akadályai, hanem a bizalmatlanság légköre idélLte
elő. Ezt a pápa mindíg hangsúlyozza. El kell tűnni annak a
gyászos elvnek, hogy a hasznosság a,z alapja az igazságnak
és az erőszak jogot teremt. Le kell rombolni a gyűlölet falait
és fel kell építeni az új világot gazdaságilag és lelkileg..'n

1941 húsvétján a pápa úiabb allocueiöt mté7J hiveihez.
Krisztus békéjét kívánja hiveinek, de a Feltámadás feletti
örömét beárnyékolja, hogy a ..népek békéje fájdalom. még
nem ssületett meg.'

,.Enny;i 'baj, szerencsétlenség és veszedelem kavargó örvé
nyei felett, annyi gond és aggodalom zűrzavarában az egyet
len menedék: a bizalom és a béke örök forrása: Isten. Mert
az Ö kezében nyugszik nemcsak az emberek sorsa, hanem a
köztük támadt ellentétek elsímítása is. Azért, amikor meg
köszönjük a hivő kathohkusoknak azt az imasegítséget, melyet
november 24-én kifejezett kérésünkre nyujtottak a szenvedö
világnak, megismételjük a kérést: Emeljétek fel a szíveteket
az Istenhez továbbra is és ne szünjetek meg imádkozni új és
megnövekedett bizalommal. Igen, imádkozni a míelöbbí béké
ért. lmádkozrotok mindenki békéjéért, nem olyanért, amely
alatt népeket nyornnak el, vagy semmisítenek meg, hanem
olyan békéért, amely minden népnek biztosítja a becsületét.
kielégíti életszükségleteit és mindegvik jogaival számot vet.

Mi az Istenhez intézett imádságaink mellett mindenkor
megfeszített erővel dolgoztunk a békéért. Amit a háború el
kerüléséért, vagy legalább megrövidítésére csak meg kellett
tennünk. azt megtetti.i!k, legalább is megkíséreltük. Elhomá
lyosíthatatlan világossággal és minden kétértelműség kizárá
sával mutattunk rá azokra az alapelvekre. érzelmi és akarati
beállítottságra, amelyen a jövő békéjének fel kell épülnie, hogy
ennek megalkotásában a népek akarata köetl megegyezés
lélekből és tiszta lelkiismeretből fakadjon s így biztos alapo
kon! nyugodjék. Ib-en békének fájdalom, ma még nem mutat
koznak lehetőséget

:Annál élénkebbuek, tökéletesebbnek és buzgóbbnak kell
lennie Imádságunknak, hogy mimden népben. legkivált azok
ban, amelyek a nagyobb hatalom birtokában döntöbb súllyal
bírnak, de egyben fokozott felelősséggel is tartoznak, új szel-

18 Magyar Kultúra: 1941. 109. old
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tem támadjon. verjen gyökeret és erősödjék meg: egy tettetés
néliküli készség és előzékenység szelleme. amely el van szánva
arra, hogy egyesült áldozatokkal a háború romja felett a né
pek seolidaritásának új épületét emelje fel jobb anyagból,
mint a régi volt. Erősebb, tartósabb biztosítékokkal, a lelki
ismeretek magasabbrendű erkölcsi komolyságával, mely eg)'
forma az erkölcsi megítélésben. és a jogszolgáltatásban, s nem
mér kétféle mértékkel: mással a nagynak és mással a kicsiny
nek, mással az erősnek és mással a gyengének.

Amint az. embernek, úgy az igazságnak is csak egy arca
van éS nekünk az igazság a fegyverünk épp úgy, ahogy az
imádság a védelmünk és erőnk: s amint a szívekre is csak a
nyílt, önzetlen és apostoli szavaknak van hatása, amelyet ben
nünk atya'Í érzések fakasztanak."

A pápa vigasztalja a szanvedöket és a szorongatottakat,
figyelmezteti őket; ,,A szolga nem nagyobb uránál; engem
üldöztek, titeket is üldözni fognak"," majd igy folytatja:
,.Öh, ha megéreznétek, milyen mélvröl, a szívünkből szakad
.ajkunkra a szentpáli szó: - Ki szenved, hogy én ne szenved
nék.78

- A ti áldozataitok, amiket ki kellett és még ki kell
majd állnotok testben, lélekben, hitetekért való aggodalmai
tokban, Illem ismeretlen előttünk, átérezzük és Isten színe előtt
megsiratjuk őket." De a húsvét tanúbizonysága mégis allelu
ját csal ajkaira. "Ennek ellenére nektek is örvendező alle
luját kiáltunk ma, mert ez a nap Krisztus győzelmének napja:
nyílt és titkos, régi és új üldöző~ felett,"?"

A XX. század modern vívmányának. a rádiónak a pasto
rizatióba való állítását, amelyet elődje, Xl. Pius honosított
meg, XII. Pius nemcsak átvesei, de tovább is fejleszti. tgy
1941 pünkösdjén rádióbeszédet intéz azokról a szociális prob
lémákról, melyek a kort foglalkoztatják, utalással két nemes
elődjének eneyklikáira," melvek a keresztény társadalomből
eseletet sugározzák,

Inti hiveit, hogya szomorú viszonyok és a háború rém
sége ellenére működjenek közre az új társadalmi és gazda
sági rend kialakításában, a két híres pápai encyklika szellemé
ben, figyelmeeteti öket: "Ne némuljon el közöttetek és ne
veszítsen erejéből a szociális encyklikák két pápájának álha
tatos hangja ... " "Ne feledkezzetek meg arról, a v1igasztaló
tényről, hogy a Rerum Novarum pápájának ihletett üzeneté-

77 János 15. 20.
78 II. l(or. 11. 29.
79 Magy. Kultúra. 19'1. V. 20., 163. oldal.
80 XIII. Leó: Rerum Novarum és XI. Pius: Quadragesimo anno

. r-ncvklikái,
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ből buggyant elő a bátor, őszinte és önzetlen szocíálís szellem
élettelteljes és tiszta forrása; olyan forr~ volt ez, amely 
ha ma el is takarja a különböző és hatalmasabb események
sorozata, - holnap eme világorkán romjadnak eltakarítá8a
után 8QJ Istenhez és emberhez méltó új ssocíálís rend újjáépí
tési munkájánakmegkezdésével ismét új és élénk ösztönzést
fog adni s a bőségnek és fejlődésnek új hullámát indítja majd
.meg az emberi kUJltúra kertjében.u 81

A pápa érzi, hogy az apokalyptikus események s a rossz
llllclr sokhelyt való diadalmas előretörése, a jó sanyargatása
megrendítheti a kishJitüek lelkében az isteni Gondviselésbe
vetett bizalmat. E:z.ért 1941 június 29-én az apostolfejedelmek
ünnepén rádiössózatban fordul a keresztény világhos és atyai
szeretettel világít bele az isteni Gondviselés és a ssenvedés
titkos problémáiba é.f útjaiba. Az apostolfejedelmek sírja mel
lől beszél, akik oly bátran helytálltak és oly sokat szenvedtes
hitükért, akiknek Egyhám kétezer év után is győzedelmesen
áll helyt a történelem viharaiban. -

A Szentatya ezután a jelen 8IZOmorú és megható esemé
nyeire fordítja tekintetét.

,A mi 8zíviimlk, akár csak a ti szavetek is, szeretett fiaim,
összeszorul a baj, a szenvedések és aggodalmak irtózatos örvé
nyének láttára.

A hivek sokaságában vannak ugyan vigasztaló jelensé
gek is, így például 81 kereszténység bátor védelmezése; az igali
haeaszeretet, a hősies áldosatkészség. a hitélet feléledése. A
másik oldalon azonban ott vannak a bajok és a bűnök, ame
lyek behatolnak az egyéni életbe, a családi életbe és társa
dalmi szervesetbe, nem csak mint megtűrt jelenségek, hanem
mint a felmagasztalás tárgyai.

Itt vannak továbbá az igazságérzet és szeretet hanyatlása.
a szerencsétlenségbe dömitött családok, holttestek, amelyeket
bombák és gépfegyverek szaggattak szét, sebesültek, rokkan
tak, meaekültek és foglyok és sok-sok baj, amely nemcsak a
harcolókat, hanem a védtelen polgári lakösságot is sújtja.
Itt van a blokád és ellenblokád. amely egyes helyeken már
már éhínséget okoz és ehhez járul az. a sok üldöztetés, amelyet
az Egyház papjainak és apácáinak a világ egy részében el
kell ssenvedniök."

A pápa ezutánrámutaiott arra, hogy ilyen sok baj és
bűn láttára sok emberben kételv támad az isteni gondvűselés
tekintetében és felmerül ez a kérdés: hogyan engedheti mind
ezt Isten,'

E7Jekre a kérdéseikre válaszol a Szentatya, amikor ut

81 A Szí... '941. július '2-i száma.



mondja, amig a~ emberek években gondolkoznak, addig a..
Mimfdenható évezredekben. sót az örökkévalóságban. látja a
világot és ha megengedi időlegesen a baj és a bűn, az isten
telenség és egyenetlenség Ielülkerekedését, azt is végered
ményben a népek és egyének javára teszi, hogy ezekkel a
megpróbáltatásokkal annál bi,ztosabban vezesse vissza őket az
....teni igazság útjára.82

Az emberek ezt a büntetést nagyODi is megérdemlik, mert
elfelejtették, hogy az egyetlen igaz baj a bÜD. amely meg
bántja az Istent.

"Per la tede ehe si e illanguidita nei euozí umani, per
l'edonismo ehe ín.forma e atfaseina la vita, gl.i uomini sono
portáti a giudieare come maii, e maii assoluti, tutte le sven
ture fisiche di questa terra" (Mivel a hit ellanyhult az em
beri szívekben, 8$ élvezet pedig befonia és átitatja az életet,
az emberek úgy ítélkesnek, hogy rosszak - absolut rosszak
e föld összes fizikai esapásai.)'"

A pápa felszólítja híveit, hogy su.eressék Krísetus kereszt
~t, ápolják az istend Gondviselésbe vetett bizalmat.

..Mit jelent az a bizalom' Istemben bízni annyit jelent,
mínt minden ellentétes látszatból fakadó kételv ellenére is a
.1Mgyelem és szeretet segitségével, akaratunk minden erejével
ráhagyatko7Jlui Isten míndenhatóságára, bölcseségére és vég
telen szeretetére. Hisszük, hogy sem a világrendben, sem az
egyéni életben, semmi sem kerüli el az isteni Gondviselést:
hogy semmiféle nagy. vagy kicsiJny dolog nem történhet meg
anélkül, hogy arrokat Isten előre nem látta. akarta, vagy meg
nem engedte volna. Higyjük el, hogy Isten néha bizonyos
időre megengedi az istentagadás és vallástalanság uralmát.
az igazságérzet fájdalmas elhomályositását, jogellenességeket,
ártatlan, békés, védtelen emberek kínssenvedéseit, Higyjük
el, hogy az Isten az egyénekre és népekre megpróbáltatásokat
kűldhet a bűnösök megbüntetésére irányuló igazságos tervből
kifolyólag, hogy a mai élet büntetéseivel megtdsztítson egyes
embereket és népeket és ezzel magához vezesse öket. De higy
jük el ugyanakkor Mit is, hogy ez az igazságosság itt e világ
ban mindíg az Atya igazságossága marad és ezt a seeretet
hatja át s ez uralkodik benne. Bármennyire keménynek tűn
jék az isteni sebész keze, amikor késével behatol az élö húsba.
mindíg a tevékeny szeretet vezeti öt ebben s az egyének és
népek java készteti öt ily 'fájdalmas beavatkozásra."

82 Pest, 1941. VII. t-í szám.
83 Osservatore Romano 1941., No. 15t.
Bt A Szív 1%t. 46. száma.
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De a Srz.etn.tatya a bajok és megpróbáltatások e magyará·
zása és megértetése után rátér arra a boldog órára is, melv a
megbékélt isteni igazságosság örömét és nyugalmát vissza
adja a ssenvedésekben megfisstult nagy embercsaládnak.
Visszaadja úgy és olyan - a Gondviselésre tartozó - körül
mények közötJt, melvek kevésbbé érthetőek az emberi értelem
nek és egy váratlan jellel lecsendesíti a felkavart történelmi
vihart.

"És higyjük el, hogya próbatétel fájó hevessége, mint
amilyen a rossz gyözelme, nem fog továbbtartani itt lent is,
mint egy meghatárosott ideig. El fog jönni az lsten órája,
a szent öröm órája, ae irgalom órája,8~ a szabadulás új éne
kének órája, az az óra, melyben az égi Atya, miutám hagyta,
hogy az orkán egy rövid ideig végigszáguldion az emberisé
gen, míndenhatö kezével egy emberileg rneg nem érthető,
náratlcn Jellel (Con un cenno inpercettibiie) lecsillapítja és
elhajtja és oly utakon, melyek kevésbbé érthetőek az emberi
értelemnek és felelnek meg az em beri reménveknek, vissza
adjw a nemzeteknek az igazságot, békét és lJl/Yuga;}mat."80

Erre a~ isteni közbelépésre, mint már közöltük, többízben
célzott IX. Pius Js, ő is hangoztatta azonban; hogy az Egyház
gyözelmét megelőzi a forradalmak győzelme.

A Smntatya az új rendről szóló oktató tanításait pápává
választásának első p.Hlanatától kezdve kinyilvánította. Ilyen
volt 1940 karácsonyán mondott beszéde is, melyről már emlí
tést tettünk. Legfontosabb megnyilatkozása a Szentatyának
azonban ezen a téren: az 1941. karácsonyán mondott beszéde.
itt fekteti le azt a kardinális öt pontot, melyen ennek si jobb
világnak nyugodnéa kell.

E nevezetes rádióbeszéd előtt, amikor a római Sacro Col
legio karácsonyi jókívánat.aiot. íogadte, színtén megssívlelendő
igazságokat mondott. Hangsúlyozta előttünk, ha az emberiség
szenved, szenved a~ Egyház is. Ö maga a békéért, az igaz
ságért, az igazságosságért nem kímél sem munkát, cselekvést,
könyörgést, vagy áldozatot. Szól az ima nagy fontosságáról a
mai ídökben, amely a legbiztosabb védelem a sátán támadásai
ellen. Hangsúlyozza, hogy addig semmiféle "új rend" nem
lesz, amely méltó erre a névre, amig az emberek Isten Igé
jére, Krisztusra nem hallgatnak és belőle nem merítenek.
Inert az az, örök Bölcseség."

Rádiószentbeszédében az újszülött Megváltó diadalmas
bölcsőjére tekint. Az újszülött Megváltó bölcsőjét jelző csillag

n Ps. 96.
n Osserv, Rom. 1941. 151.
87 Osservatore Romano: Supplemento al No. 300., 1941.
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húsz század óta ragyog már csodálatosan a kereszténység
egén. Háborogjanak bár a népek és nemzetek és szítsanak
összeesküvést, Isten és az O Messiása ellen: ez a csillag a
vdlág viharai közepette sem ismer és nem is fog Ismerni le
nyugvást. A mult, a jelen és a jövő az Övé. Arra illllt bennün
ket, hogy sohas-e essünk kétségbe: akkor is világít és fénylik
a népek felett, amikor a földön és a vihartól nyögő óceáno
kon összesűrűsödnek a hullámok.

Felsorolja a pusztulás szomorú képét és okait. Az erő esz
ménye megfojtja és megrontja a jog szabályait, A jó és rossz.
a jog és jogtalanság fogalma elveszti a maga éles megfogal
mazását és a jogérzék eltompulása miatt a lelkekben súlyos
zavarok támadnak.

A pusztulás okait tanácstalanul kutatva, egyesek azt ál
lítják, hogy a kereszténység mondott csődüt, valójában "az
emberek fellázadtak az igaz és hű kereszténység ellen, Ieblá.
zadtak Krisztus és az Ö tanai ellen: csináltak €g~' keresztény
séget a saját képükrej csunáltak eg)' új bálványt, mely nem
ment meg, de nem is iszonyodik a testi vágvak szenvedélvei
től. az arany és ezüst mohöságától, amely elbűvöli a szemet
és büszkévé teszi az életet; csináltak egy vallást lélek nél
kül és egy új lelket vallás nélkül, a halott kereszténység ál
arcát Krisztus szelleme nélkül és proklamálták. hogya keresz
ténység csődöt mondotf."

A Szentatva egy vallásos vérszegénységről panaszkodik,
mely járványtként Iertöei egész Európa és a világ sok népét.
az emberek figyeimét az, anyagi világ felé tereli és fő részese
az önző, hódító uralmi és politikai vágyaknak Ez a járvány
szül! az erőszakot, mely jogot termel, megalázza az emberi
személyíséget és a társadalom Ienségét, felszínre juttatja az
osztályharcot és pártérdekeket. "A háboru, mint a most leírt
társadalmi viszonyok következménye és gyümölcse, távol van
attól, hogy hatását, vagy k,if-ejlödését megakadályozná, sőt
elősegíti, sietteti és kiszélesíti annál nagyobb pusztítással. mi
nél tovább tart és a katasztrófát általánossá teszi".

Mivel a pusztítások nagyok és általánosak, s egy meghiu
sult és megcsalt béke újabb pusztításai katasztrófálisak lenné
nek, a pápa indíttatva érzi magát, hogya jövendő új rend
alapjait pontosan körülírja. Evégből mondanivalöit tömören
öt pontba foglalja.

l. Az erkölcsi elvekre épített új rendben nincs helye a sza
badság, vagy más nemzete'k integritása és biztonsága meg
sértésének, bármekkora legyen is területi kiterjedésük, vagv
védelmi képességük.

2. Az erkölcsi elvekre alapított új rendben nimes helye a
Jiemzeti kisebbségek elnyomásának.
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3. Az erkölcsi elvekre épített új rendben nincs helye azok
nak az önző számításoknak, amelyek csak arra törekednek.
hogy megkaparintsák a gazdasági forrásokat és a közhasználat
céljaira szolgáló nyersanyagokat oly mödon, hogya természet
töl kevesebb előnyben részesített nemzetek kimaradjemak ab
ból.

4. Az erkölcsi elvekre felépített új rendben nincs helye 
bt egyszer a fegyveres konfliktusok legveseélyesebb gyújtó
pontjai ld vannak küszöbölve - sem a totális háborúnak, sem
pedig a féktelen fegyverkezésnek.

5. Az erkölcsi elvekre épített új rendben nincs helye a
vallásüldözésnek és azo Egyház üldözésének.

Maga a Szeritatya is epedve várja ezt az új rendet. és az
ezésa emberiség javának égő vágyától sarkalva imádkozva és
könyörögve kéri, hogy ..ne késlekedjek már az a nap, amelyen
mindazokon a helyeken', ahol ma az Isten és Kri8lZÜ1S elleni
ellenségeskedés dönti az embereket az időleges és örök rom
lúsba, túlsúlyra kerüljenek a nagyobb vallási ismeretek és az
új szándékok, tervek; a nap, melven a népek új rendjének böl
('sője felett újra felragyog Bethlehem csillaga, mintegy jelzője
e:!y új rendnek és egy új lelkiségnek, mely törekszik az an
g~-alokkal együtt énekelni: Gloria in Excelsis Deo és kihir
deti, mintegy végtelen ajándékát minden nemzetnek: Béke
n jóakaratú embereknek! Amikor majd felkel annak a napnak
a hajnala, amelyen a nemzetek és vezetőik örömére felszabadul
lelkük a cselvetések félelmeitöl és a konfliktusok szorongatásai
tól, át fogják alukitami a kardot, amely azo emberi kebleket
szaggatta szét, ekévé és az égi áldás napjánál fogjick Ielhasí
tuní a föld áldott keblét, hogy olyan kenyeret nyerjenek, melv
az izzadságtól nedves, de már nem többé a vértől és könny
töl.aa

Boldog megsejtése és rajza az új világrend társadalmá
llak és munkájának!

1942. május 13.-án ülte meg a keresztény világ a Szent
atya püspökkészentelésének 25 éves évfordulóját. Az Egyház
nak és a pápámák mély örömét azonban beárnyékolta az. a
gyász és szomorúság, mely a nagv világégést. a második világ
háborút kiséri. Ezért elmaradtak a nagyobb ünnepségek és
a római zarándoklatok. Maga a Szentatya ünnepi rádíószóza
tábarr" céloz is erre a körülményre olyan kifejezések kísére
tében, melyeket az első békepápa. XV. Benedek hangoztatott
az első világháború kitörésekor, az akkori világháborút ..bel
Ium omnium contra omnes" az, utolsó idők nyitányának tartva.

880ss. Rom. Supp. al. No. 300. 1941.
at 1942. május lJ. ..
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Ebben a beszédében ugyanazt állítja XII. Pius, a harmadik
bhkepápa Is, akii már "Summi Pontificatus" encyklikájában
a S8IIlyargatott nemzetekhes fordulva megemlíti, hogy ez mésr.
csak a ,,szenvedések kezdete".

"Ez a nap. amelynek a tiszta, szerény örömtől kellene ra
gyognia a katholikus világ számára. olyan Idöszakba esik..
amely telve van a legsúlyosabb nehézségekkel és szorongások
kal, amelyek mintegy élénk tanubizonyságai az üdvözítő szava
valóságának". Mert "nemzet nemzet ellen támad és ország or
szág elieni és lesznek dögvészek, éhségek és földindulások itt
is, ott ds."

"Egy ilyen általános bajban hogyan adhatmánk helyet, ha
csak vallási téren is, a boldog és nyugodt napok tényleges.
pompájámak."tO

Ebben az általános sürsavarban a lelkek és az anyap.:i
világ ádáz harcaiban a pápa törhetetlen reménnyel tekin t
a jövőbe, mert bízik az Úr segítségében. "Az Úr sohasem olyan
éber és soha sincs !közelebb Egyházához, mint ebben az órában.
amikor gyermekei a ssorongatásoktöl looiYomva. kényszerülve
vannak felkiáltani: "Oh, Uram. nem törödas avvad, hogy süly
Iyedünkj Ments meg mínket, mert elvessünkt'?'

A pápa az ösegyház buzgalmát és kitartását, hitét és eu
charisstikus szerétetét állítja a mai kereszténység elé.

,,Az EgyhámaJk is volt tavasza és ebben a tavassí kor
8zaikában az Egyház szellemi profilját a következő félreismer
hetetlen vonások jellemezték: 1. a győzelem megdöntethetetlen
bizonyossága, amely mélységes hiten nyugodott, 2. az áldozat
ŐS11Jinte, fenntartásnélküli vállalása, 3. az eucharisztikus élet
belső heve, 4. a törekvés a 'lelki és a hierarchikus egység felé.

Napjaink igazd' kereszténysége azonban nem más, mint
primitiv kereszténység. Az Egyház ifjúsága örök, mert az
Egyház nem öregszik, az örökkévalóságban halad, legfeljebb
a viszonyoknak megfelelűen szabályozza járása ütemét. "Az
Egyház nem változék sem dogmáiban. sem belső erejében, mert
legyőzhetetlen.:

De azért a ma Egyháza, ha sok tekintetben hasonló az Ös
egyházhoz, egészében még is más. Megérkezett küldetésének
teljességéhez a kis mustármagból az egész földet behálózó ha
talmas fa lett, melynek árnyékába telepszenek a föld népei,

"Ez az Egyház, mely a hívő népek életében elérte anyai
küldetésének csúcsait és beláthatatlan jövő feladatoknak néz
elébe, nem térhet vissza első IDl8.pjainak lét- és cselekvő for
máíhoz, Az utolsó vacsora terméből temnlom lett, nagyobb

tO Oss. Rom. 112. 1942.
ti Márk 4. :'18., Máté 8. 28.
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Salamon templománál, a "kisded nyáj"82 megsmporod'Ott. át
kelt hegyeken, folyókon és az egész vílágon keresi legelőjét.
A mustármag az. Úr ígérete és akarata szerint hatalmas fává
fejlődött, amelynek árnyékában egész népek telepednek le."81

A pápa kiijelenti. hogy az ösegyház és a mi ál.la.potaink
között egy bizonyos szempontból mégis egy kemény, de nemes
kapcsolat van. Bár az Egyház nem fél a jövőtől, nem egy or
szágban most a PUS?Jta létért folyik a küzdelem. Sok tekintet
ben hasonlóság van a régi császárok keresztényüldözése és a
mostani állapotok között, Ebben a súlyos órában az első ke
l-esztények hősi példája álljon előttünk - egészen a vértanu
Bágig. A pápa Péter apostolnak idevonatkozó szavaira utal,
mely az igazságért való szenvedés boldogságáról S7JÓl és han
goztatja, ez a hősiesség elvisz az Isten órájában az Egyház
mindent felülmúló győzelméig.

,.Az a mai kereszténység, mely az első századok áldozatkész
ségét kelti életre magában, tántorfthatatlanul hű lesz Péter
nagy harcok idején írt szavaihoz: "Boldogok vagytok, ha az
igazságért kell szenvednetek valamit". Multjának örökségéhez
méltó, jelen! feladatának nagysága tudatában eléri majd az
Isten akarta pülanatban a keményen, de diadalmasan kivívott
győzelmet. Akkor együtt ujjonghat majd a népek apostolaival
mondván: "Legyen hála az Istennek, aki nekünk gyözelmet
adott,'?"

A pápa hangsúlyozza, hogya hitélet központja ma is,
mint az elmult századokban, az eucharisztikus gondolat. Majd
kijelentette, hogy ma jobban, mint valaha, hő ima száll Krisz
tus felé, hegy egyesítse az Egyházat. Ehez az imáhos olyanok
is osatlakoenek, akik nem tagjai a látható Egyháznak, de ve
szélyeztetve látják magának a kereszténységnek a Iétét.

A Szeritatya ezután szomorúan állapítja meg, hogy részé
rM minden békeközvetítés a történtek után időszerűtlen, mert
egyik, vagy másik félben csak gyanút kelthetne, De felhív
minden államférfit, hacsak lehet, kössenek becsületes békét,
használják ki a kínálkozó alkalmakat, még ha az reményük
e~y részét nem is elégítené ki. Részvéttel fordul a veszélyezte
tettek felé és inti a nemzetek vezetöit: a család szent és adják
vissza hivatásának! Végül a Mindenhatóhoz fordul kérésével:
..És most befejezésül az irgalom és bölcsesség Atyjáh~ fo
hászkodunk, hogy siettesse a mindenkí által oly hőn óhajtott
nap hajnalhasadását.

Támasszuk fel magunkban a szeretet szellemét. legyünk

82 Luk. 12, 3'2.
83 Szal. trt. 19402. VII. 8.
9t I. Kor. l5, 17.
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készen hitünkkel és munkánkkal arra, hogy a történelem leg
véresebb, legáltalánosabb, legpusstítóbb mészárlása után köz
remüködhessünk az újraépítés hatalmas munkáiában, hogy az
erkölcsi és anyagi értékek romjainak általános sür-zavarából
békés voilág emelkedjék ki, amelyben az embereket a testvéri
seeretet süUái fűzik egymáshoz és amelyben aMimdenható se
g ítségével minden megújul majd!,,95

XII. Pius másnap, 1942. május 14-én, áldozócsütörtökön,
tartotta ünnepi miséjét, melyen a háborús viszonyok ellenére
is hatalmas tömeg, kb. 50.000 ember vett részt. Mise alatt meg
rázó szentbeszédében a Szeutlélekhez fohászkodott és az Ö is
teni segítségét kérte.

"Szentlélek! Világosítsd meg minden keresztény elméjét.
hogy megértsék és átérezzék rendkívüli súlyosságát és felelős
ségteljes voltát a mai, órának, amelyben egy régi világ alko
nyodik le és egy új világ születik ...

Szentlélek! Az igazság Ura! Áraszd szét az emberek szívé
ben és lelkében a békének erős "ágyút, az igazságosság, mér
tékletesség és a bölcsesség békéjének vágyát. Intézd. úgy, hogy
a népek vezetői felismerjék a béke nagyságát és nemzeteiknek
Ut jogait ne kardjuk 'hosssúsága, hanem az isteni törvény szent
akarata ezerint mérlék.

Alkotó Szentlélek! Engedd meg, hogy míg e megpróbálta
tásoknak ez az ideje tart, mi, kik őrzői vagyunk Isten nyájá
nak, szilárd hittel, reménnyel és forró keresztény szerétettel
tudjuk betölteni azt az üdvös hivatást, melyet a Megváltó
reánk bízott, addig a napig, amelyen az Egyhá~ letéve ld
mondhatatlan gyitszának öltözetét, hálával és örömmel kiált
hassa a béke és az igazság Istene előtt: Az (Tr jobbja csodát
tett."

1942. június 2.-án, nevenapján a Szentatya megismételre
régebbi beszédeinek gondolatmenetét, a jelen bajok és nyomo
rúságok után a világ meg fogja találni Krisztust. A biboro
sokhoz. de közvetve minden hívő, világihoz és egvházlhoe for
dulva hangsúlyozta a győzelem megrendíthetetlen bizonyossá
gát és annak a dicső napnak, Krisztus Király mapjának eHi
készítési szükségességét imával és példaadással, tisztasággal és
engeszteléssel. "Ne kételkedjetek, Isten megjelölte azt az időt,
amikor S7Jámtalan értelem és számtalan szív vissza fog hozzá
térni. Olvanek is, akik ma még más hangokat hallatnak és
más eszményeknak és még inkább hamis isteneknek hódolnak!

Annak. a napnak el kell következnie és el is fog követ
kezni - Isten szavát nem lehet ugyanis eltörölni -, amelyen
a tévedés és megtévesztés által félrevezetett emberiség kész

95 Osservatore Romano 112. 1942. és Nemzeti Ujség 1942. máj. 16.
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lesz ismét új érdeklödéssel, új reménnyel meghallgatni a hegyi
beszédet, a. szerétetnek és a hazugság nélküli testvériségnek
beszédét. Az emberiség egykor oly nagy szellemi értékkel di
csekedett, de ma inkább jutott tudatára szellemi szegénységé
nek, mint valaha Is. Akkor, inidön az emberiség tévelygé.~ébe'll
elkerülhetetlen és döntő válaszút elé kerül, az igazi keresz
ténységet a családi és társadalmi élet mélvreható és gazdag
formái telttik. Ennek a kereszténvségnek a láthatárán ismét
látni fogja a világ Krisztuet fényleni, a világ v-ilágosságát, az
igaz Istent és igaz embert, míg a hamis prófNálfvégzetes tü-
?ei ki fognak aludni Krisztus egyházának üdyijzitő missiöja
nem a multnak álma .

Akkor, a népek újjárendezésének új és igazi küs?'öbén el
fog hangzani a Mcster szava. Az Ö szeretettöl lángoló Szívé
nek van ez a hónap szentelve; Neki, aki a kegyelemnek jele
és forrása. - Ime az ajtónál állok és kopogok --, mondja az
Úr. " Mi lesz erre az isteni hangra a kereszténység válasza!

A mi' kötelességünk ... , hogy imával és példaadással, tisz
tasággal és engeszteléssel, munkával és áldozattal előkészítsük
ezt a találkozást Krisztus és a világ között, amelynek egyre fo
kozottabb szüksége van az Ö Iényességére, kegyelmére, segít
ségére, üdvözítésére ... DG

Eddig az Egyház legfőbb őrének és vezetőjének atyai szava
és jámbor óhaja: vajha, az Igazság lelkének a világosító Szent
léleknek világossága töltené el az emberiséz sokszor pogánv
lelkületét, hogy az atyai szózatokat minél többen meghallják.
megértsék, sz ívűkbe véssék és aszerint éljenek.

VI. FEJEZET.

Az Egyhá:' kiisdeime, szenoedései és g.lJő.<:ellll(' a III IIgó IIj ö1'ell 
dölésekben.

A megváltás nagy műve lezárult, Az elárult, megostoro
zott, tövissel koronázott, keresztre feszített Krisztus har
madnap feltámadt halottaiból. De földi küldetése még nem ért
véget ezzel. Meg kellett adnia az utolsó utasításokat, az isteni
haditerv évszázadokra szóló részleteit a kisded nyájnak, a 1~
apostolnak és a tanítványoknak. A tanítvúuyok boldogan él
vezték ennek a feltámadt Krisztusnak túlvilági békét és bol
dogságot sugárzó alakját. áhítattal hallgatták vigasztaló, ma
gyarázó, oktató szavait, De ennek a természeti és természet
feletti boldogságnak húsvét után negyvenedik napra - :lZ i)

06 A SzÍ\"' 194-2. június 2?-i száma.
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nagy szomoeűaágukra - végessakad. Az űdvö7átő kihirdeti
előttük fönséges végzését: Elmenvén, tamtsatok minden nem
zeteket. .. És aztán összegyüjti őket az Olajfák hegyén, hogy 
előttük ddadalmasan felszálljon a mennvbe. De előbb megvi
gasztalja a tanítványokat. Ha Ö nem megy el közülük, nem
vállik teljessé a megváltás nagy műve, nem jön el a Lélek, az
igazság és a szerétet sugara, az örök vígasztaló, mely az idők
végezetéig lelkileg táplálni 'fogja világosságával a nagy célra
hivatott Egyházát - a Lélek, "aki megújítja a föld színét"

Ennek a léleknek, a mindent adó és mindent megvilágító
Szentléleknek, kinek égi kegyelmeit és ragyogó ajándékait
oly kevésre értékeli, sőt alig ismeri a hitetlen világ, egyik
rendkívüli, kegyelmi ajándéka, a titkos Iátyolmak, a jövőneik
miszfikus meglátása és 'ismerete. Mert. akik a jövőbelátás ado
mányát valaha bírták. vagy bírják, - hacsak nem a gonosz
szellemek szolgálatában állottak, a Lélektől kapták és kapják
égi indíttatásukat, maly mindennél hangosabb bizonyítéka
Krisztus igaz egyházának, a katolikus Egyháznak örök igaz
sága mellett. Mert ha végignézünk av elmult kétezer év törté
nelmi 'folyamán, ha számbavesszük azokat a komoly, jövende-
lésszámba menö kijelentéseket, melyeket jámbor és istenfélő
emberek a jövő távolabbi alakulásáról tettek. úgyszólván
majdinem kivétel nélkül katholikus, jámbor, mem egyszer szent
életű személyekkel találkozunk körülöttük. Nem feltűnő éJI;;
meggondolandó, hogy a protestáns egyházak 400 éves fennál
lása alatt. egyetlen kimagaslöbb jövőbelátó, jövendölő hívük
nem akadt. De ugyanazt állíthatjuk a pogányok nagy töme
geiről, a budhistákról, brahmanistákról, mohamedánokról. Ami
a. jövőre vonatkozó és komolyabban számbavehető. tehát Is
teni eredetű jövendeIés manapság ismeretes, a'Z csaknem ki
zárólag katholikus részről származik. És nem is egy, nem is
kettő, de számtalan, s bár ha közöttük mern egyelferdítve.
vagy tévesen magyarázva keriJllIg, ez semmit sem von le összes
ségüknek alaki, tartalmi és dogmatikai egységéből. Valóra
válnak áz Úr szavai: "Ime én veletek vagyok mindennap, a
világ végezetéig.'?

A magánjövendeléseknek katholikus részről való egyedül
álló nagy száma nemcsak vigasztaló és bátorító. de egyben
meggondolást keltő is. A sátán nem alszik, hanem nemegy
szer a "yilágosság angyalának" mutatja magát és konkolyt
hint a tiszta búza közé. Kétségtelenül a megbízhatónak ismert
katolikus jöyendelések közé is becsúszhatott mem egy, arnelv
egészben, vagv részbern a sátánnak és csatlósainak munkáia.
hogya többi hitelét lerontsa, hogy az emberekben zavart és

l ~fáf{- 2'8. 20.



kiábrándulást keltsen és így figyelmüket azoknak tartalmi ér
téke felől elvonja, vagy íegalább is helytelen irányba tereije.
Kétségtelenül a jövendelések helyes értékelése katholikus seem
pontból nehéz és kényes feladat. Az emberek rendssenint a két
végletben látják, bírálják és ítélik meg a jövendeléseket. Az
intelligencia, annak főleg az exaet tudománwokkal (mérnöki,
mathematikai) foglalkozó része, sokszor természetesen hívő ké
telyében, sőt hitetlenségében a jövemidelések lehetőségét kere
ken tagadja és azokat egyszerűen misstikus dajkameséknek
tartja - melyek véletlenül be is válhatnak. EzreI seemben a
mísstikus élményekre hajlamosabb női világ, főleg annak egy
szerű, kevésbbé tanult része a jövendölések földöntúli varázsá
nak bűvkörében él, messze túlértékelve történelmi és vallási
jelentőségüket M szlmte hítében kétségbe esve, ha valamely
büntető jövendelés (a büntető jövendelések mind feltételesek)
nem, vagy nem úgy teljesedik, ahogy ő azt biztosnak vette.
Mivel pedig ennek az osztálynak értelmi ítélete kevés, a lé
nyegest, a kevésbbé lényegestől. a valódit ahamistól megkü
löböztetni nem mindig tudja, nagyon könnyen hozzákever a
hiteles jövendelésekhez babonás, sőt hitellenes dolgokat, melvek
saját magának és környezetének hitéletét is kikezdhetik. Két
ségtelen, hogy ez utóbbi eljárás a helytelenebb és mindenkép
elítélendő. Mert, ha valaki a jövendeléseket, melyeknek betel
jesedésük előtt tisztán emberi hitelt szabad és lehet tulajdoníta
nunk, semmire nem értékeli, még nem fog elkárhozni. Egyik
kiváló szentről mesélík, hogy gyakran mondogattae "Többet
ér egy hitigazság, mint az összes magánnyilatkostatások." Ez
így is van, mert egy hibigaeságnak minden emberre fénylő és
biztos utat mutató világossága több, míet a magánkinyilatkos
tatások, apró, nem egyszer pislákoló. sőt füstölő mécsesei. De
ezek a kis mécsesek is hatékonvan eligazíthatnak az élet és
n megpróbáltatások súlyos óráiban. Az isteni bölcsességnek
olyan kevés, olyan semmi is elég, hogy megmentse vele százak,
vagy ezrek, akár százezrek életét. Tóth Tihamér említette
többször prédikációiban, a7> isteni bölcsesség eme megrázó bi
zonyítékának egyik megható példáját egy kis éji pillével kap
esclatban. Ez a pille, - mert a történet való -a mult század
derekán az amerikai prériken robogó gyorsvonat mozdony
lámpája elé került. S ahogy ott vergődött a neki oly kedves
fényözön zuhatagában. minden mozgása a mozdonytest elé,
míntegv fekete emberi áruvék vetődött és parancsolóan intett
a sötét éjszakában "Megállj"-t. A mozdonvvezető mindezt nem
tudta, ő csa.k a sötét árnyékot látta, - mint egy képzelete káp
rázta.tó tüneménvét - de mikor harmadszor jelent meg, meg
rántotta félőrülten a féket, az utolsó pillanatban. A vonat
előtt ugyan nem volt semmi, de néhány száz méterrel odébb,
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az áradás elmosta a vasuti híd egy részletét s az utasok a biz
tos. halálba rohantak volna ...

Ilyen éjszakai kis pillék lehetnek az; isteni bölcsesség ke
zében a magánjövendölések is, melyek ott villódznak az em
beri társadalom lelki éjszakájában az emberiség gyanutlanul,
biztos pusztulás felé rohanó vonatja előtt. De az értelem és
a hit lámpásának fényében hatalmas imbolygó árnyékká vál
nak, melyek parancsoló ,.megállj"-t kiáltanak az események
nek. Vajha megádlitanák az emberiség végzetes összeomlás
felé rohanó tömegeit.

Röviden foglalkozni szeretnénk tehát, mielőtt az Egyház
kűzdelmére és győzelmére vonatkozó régibb és újabb jövendö
lésekből szemelvényeket közölnénk, a jövendölések helyes érté
kelésével. Mindenek előtt le kell szögeznünik, hogy a magán
jövendölések, ha a Szentlélek segítségével történtek is, nem
.';ugalmazottak. Sugalrnazottsággal, vagyis mindem legapróbb
részletében tévedhetetlen tanító tekintéllyel, csak az. ó és új
szövetségi Szentírás, illetve szerit könyvek rendelkeznek. Ezek
nek absolut sugalmazottsázát a Gondviselés mímden tekintetben
védi, a tőle származó, de a Szetitíráson kívül eső magánkinyi
latkoztatásokkal és jövendölésekkel szemben. melyekbe szándé
kosan meg is engedi, hogy az Ú. n. látók hibájából, tökéletlensé
géhöl, kisebb. nagyobb hibák osusszanak - ez a Szeritirás ab
solut tekintélyét emeli ki, viszont nem csökkenti a magánjöven
dölések gondviselésszerű értékér, ha egy almás kosárban hat
egészséges alma mellett az egyik romlott, azt eldobjuk, de
a többit megesszük. így kell a magánjövendölések sokszor meg
nem állapíthatóan hiteles szövegéből az igazságnak és az is
teni gondviselésnek megfelelő ép részleteket kiválasztani és
külön tenn.i a hibás, vagy apokr-if részletektől.

A jövendölések helves értékelésétnél gondolni kell fl sátán
zavaró müködésére is, ha Istennek meg voltak a maga prófé
tái, a sátán is kiállít velük szemben száz hamis és álprófétát.
Persze a hozzáértő hamar ráiön, hogy kivel van dolga, mert
a sátán, aki szeret a "világosság ancyalaként" Ieltünni, egy
egy eredendő rossz tulajdonságával. pl. a gőg. elárulja magát
akkor is, ha a jót utánozza. Viszont azt is tudjuk, hogy még;
szeuteket és szentéletűeket is megtéveszthet egy darabig. Gal
gan i Gemma, korunk szeritéletű stigmatizált jának életében ol
vassuk, hogy egyszer a sátán a gvóntatószékben, gYóIlltatójá
nak képében kísértette meg. A kísértés sikerült is volna, ha
az ál lelkiatya, mint ösztönös adottságot, nem tanácsolt volna
engedetlenséget gyónó-lányának. Erre már észbekapott a stig
matizált és kiadta az ördögnek útját.

Részletesen nehéz tehát körülírni. mikor kezdődik am a
pont, mikor valamelyik jövendölés az ördög művének tekilIlt-
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hetö. Altalában azonban az ördögtől származó jövem.döIések
jámbor vonásai mellett magukon hordoznak bizonyos zavart
ságot, egyenetlenséget, amely a pokolnak elidegeníthetetlen sa
játossága. Viswni azt is tudnunk kell, az ördög a jövőből
csak ott és annyit tud, amennyit az isteni mindenható bölcses
ség neki látni enged. Az Isten egészen ismeri a sátán terveit,
a sátán, az Istenével nincs tisztában. A jövőből Isten végzése
folytán elsősorban osstálvrészét, a rosszat látja. Emmerich
Katalin látomásaiból olvassuk," hogy az Olajfák hegyén a vért
Izzadő és szorongó üdvözítő előtt a sátán voerultatta el a jö
vendő tragikus, bűnökkel és árulásokkal teli jeleneteit, viszont
a vigasztaló és felemelő lelkiségű képeket angyalok vonul
tatták el előtte, mert a jó már nem a sátán birodalma. Tehát
a jövendölésekből is gyanus az, ha sok a baljóslás, a csapás
és hiányzik minden szelíd, vigasztaló vonás, mely a jó jutalmát
és a rossz bűnhődését sugározza. Ezért mondja szent János:

» ••• ne higyjetek minden léleknek. hanem próbáljátok meg
ft lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta
jött ki a világra."3

Ugyancsak a népek apostola, Szent Pál i!mti híveit: " A
prófétálást meg ne vessétek. Mindent megpróbáljatok, ami jó;
azt megtartsátok." Pál ezt a képességet a Lélek egyik ajándé
kának tartja, "némelyeknek (adatik) a prófétálás... de mind
ezt ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatvám. mindeníknek, ahogy
akarja.:"

Az elénk kerülő próféciák általábaau kétfélék: vagy az is
teni előreismerés, vagy az isteni fenyegetés eszközei." Az utób
biak mindig Ieltételesek, mert az. isteni fenyegetés csapásainak
bekövetkezése egyedül a népek akaratának a jóban. vagy rossz
ban való megrögzülésétől függ. Az Úr tíz igazért megkegyel
mezett volina Szodomának, de a jámbor Lót még annyi igazat
sem tudott felmutatni. A vízözön előtt Noé útján 120 évig fi
gyelmeztette az Úr a nemzeteket: térjenek meg. De nem tették.
Csak azután következett a pusztulás. Szent Brigittának mondia
az Úr: "Ha az ember megváltoztatja akaratát, Isten' is meg
változtatja ítéleteinek szigorúságát ...7

De még a nagyjában beteljesült próféciákbanis hagy az
Úr néha egy-két pontot, mely nem teljesül be - talán azért,
hogy - mint Abbe Curique említi, _. hogy ezzel a prófétáló-

2 Emmerich Katalin: A mi Urunk Jézus Krisztus élete.
s János. I. 4. 1.
4 Thess. I. 5. 20--21.
3 Kor. I. t2. 10-t t.
6 S. Th. 2-2. q. 17'. a. 1. c.
7 Csizmadia: Világkatasztrófák, 5 old.
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kat alázatra nevelje és a szentkönyvek részére privilégizált
csalhatatlanságot biztosítsa.

P. Müller említ Mistikájában eseteket, ahol szentéletűek
jövendöléseikben és látomásaikban egészen gyermekes dolgokat
it; állítottak és ahhoz néha érthetetlenül makacsul ragaszkod
tak, pl, Agreda Mária. Szent Bernát, a Mária-tiszteletnek lllagy
apostola korában, a XII. században rengeteg dolgot előre jö
vendölt, köztük a világvégét is. Úgyszólván mínden jövendö
lése beteljesedett, csak ez nem, De ez mit von le jövendölései
értékébölf Hasonló a története Ferreri szent VincéIDJek, aki ha
lottakat támasztott fel annak bizonyítására, hogy korában lesz
az utolsó ítélet, - az mégis elmaradt. Ebben akkoriban része
volt nagyszámú csodáinak és szent életének is, mely az akkori
világra javít6lag hatott.

Érdekes Cagldero biboros esete is, kinek Don Bosco egéss
életét megjövendölte, abiborosi máltósággal együtt. A jöven
dölés minden részlete valóra vált, csak az nem, hogy 99 évet
él (Cagliero biboros 89 éves korában, 1926-han halt meg) és
megéri az Egyház győzelmét, a nagy zsbnatot, a vatikáni zsi
nat folytatását. Hogy ez a két jóslat miért nem valósult meg,
nem tudjuk, de ez mit sem von le a jövendölés hitelességéböl.

Csizmadia egy másik érdekes példát is közöl Curiquetől.
Álllítólag boldog Racconigi Katalin megjövendölte volna I.
Ferenc, francia királynak, hogy véréből fog származni a nagy
fejedelem, akit a világ vár, ki az eljövendő szent pápa jobb keze
lesz. Egyik látomásában együtt látta a két alakot és azt állí
totta, hogv a dövendöléstöl, 1544., éppen 300 év mulva fog a fe
jedelem fellépni. 1844.-ben ez nyilván nem történt meg. Nem
tudjuk azonban, ha a jövendölés hiteles, vajjon a jósnő, vagy
a leírók tévedtek-e'

Minden korban, ft világ kezdetétől a világ végéig voltak
és lesznek jövendölések. De mímtha korunkban, kb. 200 év óta,
feltűnőenmegsokasodnának, Ennek kettősmagyarázatát adhat
n6k. a) Nem egy körülménvböl (ilyeneket már említettünk)
arra következtetünk, hogy e világ jelen formájának végéhez
közeledik. Viszont tudjuk a Szentírásból, hogy a világ vége
felé, amikor ál-Krisztusok és hamis próféták tömege lép fel,
hogy kísértésbe ejtse, ha lehet, még a választottakat is. Az Úr
Lelke viszont Krisztustól a vi-lág végéig terjedő időben ("az
utolsó napokban") szintén működik: "És leszen az utolsó napok
ban (rnondja az Úr), hogy kiárasztok az én Lelkemből minden
emberre, akkoron' a ti fiaitok és leányaitok prófétálni fognak,
ifjaitok látomásokat látnak, öregjeiteknek pedig álomlátásaik
lesznek. És pedig szolgáimra és ssolgálóímra öntik ki ama na-
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pdkhan Lelkemből s prófétálni fognak," b) .Az Egyház több
száz éves hullámvölgyben bolyong, kíssorult az emberi társa
dalomból és államból. Mivel az Isten a rossz felüilJlrerekedését
csak ideig óráig engedi meg, várható, hogy anagy változás,
az Egyház győzelme előbb-utóbb, de bekövetkezilk.. Ha. viszont
az Isten órája közel van, akikor feltehető, hogy a próféciák
megsokasodása előre jelzi azt.

Az lenne csodálatos tehát, ha a pápáknak egybehangzó és
világos tamitása után, melyek a Jézus Szíve-ti.sztelet világmeg
váltó fontosságára és az Egyház gYÖZlelmére vonatkoznak, nem
talállnánk proféciákat. Ilyen próféciák évszázadok óta nagy
számmal akadnak, tartalmuk alapján a változást ugyanúgy
várhatjuk, csak azt kell szem előtt tartanunk, hogy a próféciák
-igazságának egyetlen absolut bizonysága, ha tartalmuk előre
nem látott körülmények között nagyjából megvalósul.

.Az Egyháznaik. a világ vége felé aratandió nagy lelki győ
zelme, az egy akol, egy Pásztor gondolat fokozatos megvaló
sulása, s a rákövetkező vészes antikrisztusi idők már a közép
kor látölt is foglalkoztatják. Természetesen a~ Egyház győzel
mére vonatkozó jövendölések, melyek már a győzelem ocörül·
ményeit és annak egyes részleteit is sejtetik, a legutóbbi év
században feltűnően megszaporodtak, A legrégebbi jövendölé
sek hitelessége ;nagyon nehezen állapítható meg. így szent
Ágostonnak (354.-430.) tulajdonítanak egy jövendölést, mely
szerint a római birodalom, ha megváltozott formában is, de
feltámad, s az EgyháZi erős támasza lesz. Szemlt Remigiusnak
(437.-533.) tulajdonítják azt a jövendölést, hogy Franciaország
a római Egyház védője lesz. s amíg hitéhez hű marad, nagy
lesz, Ugyanő emlékezik meg egy eljövendő szentéletű, nagy
francia uralkodóról is. Szent Izidor, Sevilla érseke (560.-636.)
a világ vége felé, az. utolsó napokban eljövendő dicső és jám
bor királyról szél, ki keleti vidékekről jön és fiatalon uralko
dik. Mindez és ehhez hasonló, szentéletű férfiaknak tulajdo
nított jövendölések eredetisége és szerzösége azonban nem bi
zonyítható. Vannak azonban a középkorból ránkmaradt olyan
jövendölések is, melyek mivel korukban elterjedtek és ismer
tek voltak és koruk kiváló elméit foglalkoztatták, pontos szö·
végben maradtak ránk.

Egyike a leghíresebbeknek. szent Hildegárdnak (1098.
1180.) ránkmaradt több műve. Ez a benedekrendi apátnő az új
testamentum egy,ik nagy prófétanője. Többek között megjö
vendölte a protestantizmust, a szent római birodalom bukását,
és a Szeatszék vallási hatalmának csökkenését. Sokat ír az
utolsó századok történetéröl, Híres Scivias eímű könyve. Né-

I }orl. 2, 2.'>. skk.
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hány részletét idéznők azokból a. soraiból, melyek a világ vége
felé beálló vallás! megújulással Ioglalkoznak."

1. Amikor az istenfélelem háttérbe szorul, véres és vad
háborúk törnek ki, egymással versenyezve, nagy tömegek es
nek ezeknek áldozatul.

2. Maguk a városok pedig nagy romhalmazoikká lesznek.
3. De amikor a társadalom teljesen megszabadul ezektől a

zavaroktól, az emberek az Egyház törvényének engedelmes
kednek.

4. A megújulásnak ennek a pillanatában az igazság és a
béke vissza lesz állítva olyan új és alig várt törvények által,
hogy a népeik, elragadtatva a csodálkozástól beismerik és nyil
tan bevallják, hogy semmi ehhez hasonlót nem láttak.

5. Ez a világbéke a legutolsó idők előtt hasonló lesz ahhoz,
amely megelőzte az Emberfiának első eljövetelét, mlndazonál
tal teljes lesz, az utolsó nap közelsege visszatartja az embe
reket, hogy az ő élvezeteiknek éljenek.

7. Az áldásnak ezekben a napjaiban a földre a legáldást
hozöbb fellegek terülnek. ők fogják megérlelat a zöldséget és
II gyümölcsöt, mivel az emberek tisztelni fogják az igazság
műveit.

9. A fejedelmek versenyezni fognak a buzgalomban alatt
valóikkal. hogy mindenütt az istenhit uralkodjék. Megtiltják
a fegyverek használatát, a háborút (XII. Pius lS·H-ben tartott
karácsonyi beszédében az erkölcsi új rendre célozva azt han
goztatja, hogyakardból altkor ekét fognak készíteni!).

10. Az eretnekek és a pogámyok nem fognak határt szabni
lelkesedésüknek: végre}! kiáltanak fel, eljött a mi megigazu
Jásunknak az órája, a tévedés béklyói lehullottak lábainkról.

11. A hívők serege tekintélyesen megnő a pogányok hullá
maitól.

Szent Hildegard sokat szól műveiben az Antikrisztusról
is. Leírja születését, feltűnését, uralmának körülményeit és
gyászos végét. De egyben figyelmezteti a hívőket, ne keressék
azt a napot, melyen az Antikrisztus bukása után a világ vége
bekövetkezik. Erre nem tudnak rájönni, mert ez titok és az
Atyának van fenntartva. De azért inti az embereket: "Oh! em
berek, készüljetek az Itélet napjára".

Szent Mechtild, a középkor egyik leghiresebb apáeája
(t 1291) az utolsó időkre vonatkozó jövendöléseiben megemlé
kezik egy új fajta vallásos rendről, az utolsó idők apostolai
rendjéről. Ezek a szent látó szerínt világiakban szegények, de
a Szentlélek sugallataiban gazdagok lesznek. Ez a jámbor
rend Mechtild szerbnt 30 békés éven keresztül fogja áldásos

9 Baron de Novaye: Demaín.P 62. oldal.
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működését k~fejteni. Mechtild szerint tehát 30 évig fog az a vi
lág-béke tartani, maly az Egyház győzelmét követi, melvre,
mint előbb említettük, szent Hildegard is céloz. Más látók ezt
az áldásos időt csak 25 évre tessik."

Ugyancsak sokat jövendöl Mechtild is az Antikrisztus ural
mának körülményeiről.

Szent Brigitta (1302.-13i3.), akit a XIV. században az
E~gyház Jeremiásának neveztek, szintén jövendöl az utolsó
időkről. Jövendöléseiben nem jelöli meg pontosabban a kort,
arnikor aZ: Amtikrisztus születik, de azt mondja, hogy a bű
nözés akkor minden mértéket felülmul és az .istentelenség ha
talmas mártékben előretör. Vigasztalólag teszi hozzá, hogy mi
előtt eljönne az A1nttHnisztll8, a hit 'kapuja kitárul több hitet
len nép számára.

Sienai szent Kataiul (1347.-1380.), aki a XIV. században
a gyászos egyház-szakadások idején az Egyház. egységének ih
letett munkása volt, misztikusau jövendölt az Egyháznak az
utolsó időkben elérendő nagy győzelméről. "Sienai szent Ka
talin az Egyház fényes gyözelméröl és az ezt közvétlenül meg
elözö végletes nyomorúságról azt írja, hogy az Egyház Krísz
tus jegyese, még az iméert eltorzulva, rongyokba burkolva bár,
megtisztul, az Ö választottjai megújulnak olyan úton-mó
don, amelyről az embert elme nem is álmodott volna. Aikik
megérik, csodálni fogják a sokféle drágasággal ékes és szép
ségében ragyogó jegyest. a legkülönbözőbb erények koronájá
val megkoronázva. Az Egyházon kívül álló népek, nemzetek
megérzik Krisztus jó illatát (Christi bonus odor) és visszatér
nek az "AlkoIba", a lelkek igaz Pásztorához és Püspökéhez. Az
emberek hálálkodnak azért a nyugalomért, amellyel az Úr
egyházát a kiállott viharok után kitünteti."

Az újkori jövendölők közül megemlítjük Holzhauser Ber
talannak (1613.-1658.), a szeritélet hírében elhalt bingeni pap
nak jövenddléseit. Holzhauser korában a német világi papság
nak egyik reformálója volt. Jövendöléseiből eddig is sok be
teljesedett. Az emberiségre sujtö isteni igazságosságról félelme
tes szavakkal szöl, majd utána a kibékülés boldog korszakának
isteni békéjét ecseteli.

Az Úr csodálatos, borzasztó és szeretetreméltö, Az Ö szájá
nak pallosával fogja bejárni Egyptomot (vagyis a megromlott
világot) és taposni fogja a bor sajtöfát a harag, a bukás és
a. szerétet sajtőját a népek és nyelvek romlására és megdicsőí
tésére. Már kezében van a szórólapát és az éles sarlója le fogja
aratni az Ö vetését. "Meg fogja ti.sztítaní az Ő búzáját: a pely-

10 Baron de Novaye: Demainf 73. oldal
II Csizmadia: Világkatasztrófák,
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vát ki fogja ssörni, hogy az olthatatlan tűzbem elégjen. A
ti&ta búzát szérűjébe fogja gyüjteni, ahol öröm. és ,béke, igaz
ság és sseretet, nyugalom és mínden jó 'fog uralkodni örökkön
és örökké. A bálványimádók és bűnösök, a hamis próféták és
hamis Krisztusoík, a hamis apostolok és polítíkusok, akik nem
félték az Istent saívükben, tervükben és ajkaikon, az egész vi
lágot; elesábítö kígyóval egyetemben, a pokol kimondhatatlan
tüzébe fogja taseítaní, és nagy lánc fog készülni a béke, igaz
ság, a szeretet és egység össsefűzésére,'?"

Egy másik helyen Holzhauser. miután hangoztatja, hogy
a bűneikben megátalkodö népekre a haragvó Isten hármas bün
tetést, háborút, éhséget és pestist küld, vigasztalólag teszi
hozzá, hogy az isteni' irgalom felé forduló jobb lelkeket 8.7J ég
Ura nem hagyja magukra. A változás váratlan és csodálatos
IEl6Zo "És ime Isten segítsége csodálatos módon nvllváeul úgy.
hogy az egész v;ilág fog benne hinmd. Oly rendkívüli változás
lem; a földön, amire senki sem mert gondolni." Ugyancsak
Holzhauser említi, hogya nagy változás után a hazugság szel
lemét guzsba-kötik és hogy egy új kor kesdödik, me ly az egy
akol, egy Pásztor kora lesz.

Nagyon érdekesek P. Nectou. jezsuita atya (t 1777.) jöven
dölései. Jövendölései, melvek az elmult századra vonatkoztat.
sorra beteljesedtek. P. Nectou nagyon szomorú dolgokat jöven
dölt Franciaország számára, többek között Páris pusztulását
tűzvész által. Franciaországot és az egész világot sujtó nagy
bajok után azonban az Egyház mindent felülmúló gyözelméröl
ír, amelyhez nem volt soha eddig hasonló. És ezzel egyben az
igazság is helyre lesz állítva a földön. A világkatasztrófa kö
zeledésének távolabbi jeIéül Anglia világuralmának megingá
sát adja. Azt mondja, amint a fügefa virágzásáról megtudhat
juk, hogy közel van a nyár, úgy Anglia világuralmának II

megingása. a világkatasztrófa közeledését jelzi. Azt is meg
említi, hogy az Egyház váratlan gvözelme elött általános és
teljes lesz a földön a zűr-zavar.

Marianne nővér (t 1804), az orsolyiták portásnője Blois
ban, mondja: "Sokat kell imádkoznunk, mert a gonoszok min
dent le akarnak rombolni ... Nagy küzdelem lesz, nagy és fé
lelmetes harc lesz, a jók és rosszak között ... a gonoszok mind
tönkremennek. . .. Olyan nagy lesz a vallás győzelme, amely
nek mását még senki sem látta, mindem igazságtalanságot jó
vátesznek. A polgári. törvényeket az isteni és egyházi törvé
nyekkel összhangzásba hozzák A gyermekeket vallásos okta-

1~ Varga: A nagy világcsapás. 73. oldal.
13 Das Buch das Weis- und Wahrsagnmgen, 1884.
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tásban nevelik.u Ugyanő mondía másutt, hogy a jók győzelme
után a hálaadó Te Deum úgy fog felhangzaní a földön, ahogy
még soha. nem énekelték.

A Bellay-i kérházi nővér (t 1820.) számos látomásában ki
séri végig azokat a nagy küzdelmeket, melyek a világon a jók
és a rosszak között a nagy átalakulások idején lefolynak. sze
rinte a nagy krizis, melyben a jók győzni fognak, csak egé
szen rövid ideig, három hónapig fog tartani, előzőleg a gono
szok nagy mennyiségű rossz könyvet fognak terjeszteni 8

osak azután fog jönni a nagy krizis. Utána a rend visszatér
és mindennemű igazságtalanság jóvátétetik. A hit oly' csodá
latosan fog felvirágosní, s ezzel kapcsolatosan oly szép dolgo
kat látott, hogy azt képtelen; eesetelni."

Megrázóan ecseteli Nativitas nővér az Egyház győzelmét
megelőző zavaros idők küzdelmeit és az am követő csodás vál
tozásokat (1731-1798.). "Mikor egykor Isten jelenlétébe mé
lyedtem, egy hang ezeket mondotta: Jaj! jaj." 8!L utols6 évszá
zadmak, Ebből azt értettem, hogy ez a jaj az utolsó Itélet köze
ledtével lesz. Látom, hogy a világ, sokkal az Antikrisztus el
jövetele előtt véres háborékba keveredik. Nép nép ellen fog
harcolni és nemzet nemzet ellen; majd egyetértenek egymás
sal, majd ismét egymás ellen harcolnak. majd eszel a résesel
fi másik rész ellen viselnek háborút, majd ismét fordítva. Bor
zasztó lesz a hadseregek összeütközése. Az egész földön gyilko
lás és mészárlás lesz, Ennek következtében irtózatos Isten-rab
lás lesz, szentségtörés és végtelen szenvedés lesz a földön.
Megtámadják az Egyházat és jogaitól megfosztják, ami nagy
szenvedést fog neki okoznni. Aztán látom a sok földrengést min
den'felé; látom, amint a hegyek kettéhasadnak. ami rettenetes
ijedelmet fo~ okozni. Még jó, ha nagyobb nem történik. De
látom, hogyaszéthasadt hegyek belsejéből tűz jön ki, füst és,
kénes gáz és egész városokat és egész falvakat pusztít. Mindez
ős sok más fogja a bűn fiának érkezését jelezni.1i De ugyanő
boldogan szól az Egyház sok viszontagság után bekövetkezendö
gyŐZlelméröl. "Isten megengedi, hogy az emberek az istentele
nektől ostorcsapásokat szenvedjenek, hogy az embereket az ő
aluszékonyságukból fel:keltsék. Midőn azonban az Úr a maga
igazságosságának eleget tett, kegyelmeinek bőségével árasztja
el Egyházát ... Látom a szegény népet - a megpróbáltatások
és szorongások közott elfáradva - örömben és gvönvörüség
ben felujjongani. Az Egyház hitében és szetetetében buzg6bb
(;s virágzóbb lesz, mint valaha. Ez a jó Anya, az Egyház, eso-

If Curique, 18;-185. oldalak.
13 Das Buch das Weis- und Wahrsagungen, 101-102. old.
18 Id. mű 55-68. 010.

Dr. Máriás Istv6D: Christu ViDcit•.•
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dálat08 dolgokas fog tapasztalni üldözői részéről akik lábaihoz
borulva hódolnak, Isteneöl és az Ö egyházától gonoszságaikért
bocsánatot esedeeve, Ö (az Egyház) eZEÁket nem tekiJruti többé
ellenségeinek, hanem gyermekeivé fogadja öket. Látom, hogy
az Egyház, a mi Anyánk, több országban terjeszkedik, olyan
helyeken ,is. ahol már évszázadok óta nem volt helye,'?"
Ugyanő áJllítja, hogy azEgyház egy bizonyos idötartamra, ami
neki elég hosszúnak tűnt (25 évf), nagy békét fog élvezni ...

Az Egyház győzelmében tevékeny része lesz Már,iánaik. M.
Agreda nővér is megjövendölte az eretnekségek megszűnését.
Az Egyház az eretnekségek megszűnését Máriának 'fogja kö
szönni. ..KriBztu8 a tévtanítások fölötti győzelmet Édesanyja
számára tartotta fenn és Mária fogja Krisztus országát a bál
ványimádók és a mohammedánok közt is felépíteni.'?"

Máriának ik.ézzelfogható beavatkozásáról ír Porsat Magda
léna, egy egyszerű falusi lány is. 184a-ban a lyoni kápolnában
egy hangot hall, mely így szöl hozzá: ..kelj fel gyermekem,
hirdesd az én népemnek, hogy itt van az idők vége. Mire ő
csodálkozva modda: hogyan fogja az fogadni, hiszen én vagyok
a. legszegényebb és leg tudatlanabb a földön". "Menj - ismé
telte a hang - gyermekem én veled leszek". Próféciáit rész
ben aMemorial Catoliqueban, 1866. találjuk. Porsat szerínt
a világnak hét krisisen kell átmennie, Mária hét sebének éshét
fájdalmának megfelelően, amelyeknek meg kell előzni az Ö
győzelmét és a mi gyógyulásunkat. Isten Egyházának azonban
maga Mária jön segítségére az általános felfordulás után...A
bajok özönvízében Mária lesz a békességes időket jelző galamb
a világ újjászületésének küszöbén, A békességnek áldott idő
szakában pedig nem hallatszik majd a Iegyveresörgés, sőt a
fegyverhasználata is tilos lesz, a Szentlélek pedig kegyelmével
beharmatozza és felgazdagítja a világot.?'"

Igen, per Mariam ad Jesum, a világ Mária által jut el is
mét Krisztushoz, az Ö szeretö Szívéhez, mely a dolgok mélyén
és középpontjában az eseményeket irányítja és a jobb jövőt az
emberek részére meghozza. Az Egyház győzelme a Jézus Szíve
gondolat győzelme lesz. Szépen írja korunk egyik látója, An
gers G. M. 1907-ben. "A (közeljövőben látom az Egyház győzel
rnét, MilY€lDJ nagyszerű lesz! Ez lesz a Jézus Szíve országa.
Milyen sok szent lesz! De ez sok áldozatba kerül. A hitetlenség
szégyent vall. Tervei meghiusulnak. Fáradozásai gyümölcste
lenek lesanek, éppen abban az órában, mikor abban van, hogy

17 Curique lll. old.
18 Csizmadia: Id. mú 29. O.

19 Csizmadia: Világkatasztrófák. 102. old.



minden sikerül neki."20 Természete8eID. a közeljövö alatt itt év
ti7ledeket lehet és kell érteni.

Raffols Máriát (1781-1853.), ki a Szent. Annáról nevezett
nővérek társaságát alapította, Jézus Szíve látomásaiban k~íti
elő és rajta keresztül az utókort is e oagy küzdelemre és az
azt követő nagy győzelemre, mely Jézus Szívének lesz tulajdo
nítható. Jézus Szíve felszólítja öt és rajta keres7.ltül az egész
emberiséget, ha kitör a nagy vallásüldözés, melyet az istente
lenség az egész világon az Egyház ellen felszít, kettőztessék
meg imáikat és áldozataikat, könyörögjenek Jézus Szívéhez a
vallásüldözők megtéréséért. az Egyház győzelméért, lelkierős
ségéért Krísstus helytartója számára, türelemért. álhatatos
.ságért minden pap, szerzetes és keresztény számára ... használ
ják fel okosan e megpróbáltatás idejét, mely így a kegyelem és
áldás ideje lesz ... és tartsák nagy megtissteltetésnek, ha Jé
zus nevéért, dolgaiért üldözést szenvedhetnek.'?'

A Szent Szívről elnevezett Már,ia nővér (Droste Wische
ring), akinek látomásai alapjáJn, égi intésre XIII. Leó 1899.
május 25-én az egész emberiséget Jézus Szívének felajánlotta,
h'ttja ezt a nagy győzelmet lelkileg. "Úgy tűnt fel nekem,
míntha bensőmben látnám, amint az a fény, Jézus Szíve, ez
az imádamdó nap sugarait a földre lövellné, először annak
esak kis részére, amint azután e sugarak terjednek, mígnem
az egész földet világosságukkal betöltik. Ezeket mondta ne
kem! Ennek a világosságnak fényében megvilágosodnak a
népek és nemzetek és tüzében újból Ielmelegszenek.":"

A Szent Szívnek egyik korunkbeli. nemrég fiatalon el
hunyt választottja, Menendez Jozefa nővér (1890-1923.), kinek
i~énytelen személye útjáln, a Szent Szív talán utolsó kérelmet
és felszólítást intézett korunkhoz, szintén figyelmeztet a meg
tévedt emberiség előtt álló szörnyű büntetésekre, s az azt kö
vető krisztusi korra, mely Jézus Szíve gyözelmének jegyében
fog beköszönteni.

"Isten már a szenvedés és az elsötétülés óráin előkészíti
az Ö szeretö irgalmának kiáradó fényét és vigaszát. - Amikor
<I. borult idő után előtűnik It nap - mondotta egyszer az Úr
J ozefának - még sugárzóbbnak látszik. 19y egy nagy szen
vedés után még fényesebben fog megjelenni az én művem!"
Másutt pedig engesztelést és buzgó imát kér, hogy mielőbb
.,felvirradjon a világra az isteni K!irály napja"."
. De ennek az isteni világosságnak fénye nem csak lelki

20 Serre J.: 23. old.
21 Csizmadia: Mit rejt a jövő? 1&. old.
:2 Aleaniz: Boldogság útja. 9. old.
33 P. Endrődy: Szeretet szózat. 5--6. oldal. ..



útonfog beleégödni az emberek lelkiségébe, hanem súlyos nagy
küzdelmek és szenvedések árán is, mint tárgyalásunk folya
mán említettük, erre mutat az a körülmény, hogy az Atya,
mint P. Hoyos életében olvassuk, a Jézus Sz:íve-tis~let őrévé
seent Mihályt, az isteni hareok amgyalát tette. "Dicsőséges ól
t8l1.m.a0ónk, szent Mihály, az égi szellemek nagy sokaságának
kiséretében újból biztosított engem, hogy Isten őreá bízta a
-Iézus Szíve-tisztelet, mint az Isten dicsőségére és az Egyház
iavára szolgáló legjelentőségteljesebb vállalkozások egyikét,
amilyen a századok folyamán, amióta a világ áll, valaha is
létezett. Ez a ssázadokon át elrejtett. titok, ez, a világ előtt fel
tárt új szerutség, ez az isteni gondolatban az emberek javára
alkotott terv, mely most az Egyház javára működik olyan,
hogy mondhatni, magának az Istennek figyeImét is magára
vonja. 'aki a mi javunkat és űdvözítőn'k dicsőségét keresi. "24

Emmerich Katalin, aki az 182O-a8 években jelképes Iátomú
sokban átélte az Egyház nagy szenvedéselt és jövendő győzel
mét, mely szerinte közel van már a véghez, látta. hogy "közel
van a - jöjjön el a Te országod -". Előzőleg hatalmas har
cokat lát, melyekben az Egyház ellenségei szellemiekben és
anyagiakban az Egyházat támadják. Ezekben a jelképes láto
másaiban sokat látja szent Mihály arkangyalt a küzdők élén.
ő az, aki egyiik helyen, miután az egyik küzdő vezér segítségül
hívja, a harcolókat szétkergeti. Egyik jellemző jelképes láto
mását Ht adjuk.

1820. december 30-án "Szent Mihály főam.gyal Szent Péter
temploma fölött állott fényt lövelve magából, rajta vérpiros
ruha, kezében nagy harci zászló. A földön nagy volt a tusa
kodás. A zöld és a kék a fehér ellen harcolt és úgy látszott,
hogya fehérek, akik fölött piros színü tüzes pallos lebegett,
egészen legyőzetnek, de mindnyájan nem tudták, miért har
colnak (az Úr szándéka nem volt előttük ismeretes). A templom
pedig egészen vérpiros volt, mint az anlgyal és én e szavaka t
hallottam: Vérben lesz az megmosva. Minél tovább tartott a
viadal, amnál inkább távozott. a templomról a piros szín és
mindinkább átlátszó lett a templom, az angyal akikor leszállott
és a fehérekhez lépett és én sokszor láttam őt mindenféle ti)

meg előtt. Ekkor csodálatos bátorság szállotta meg őket, hogy
honnét jött e bátorság, nem tudom; ez a bátorság győzte le
az ellenséget, aki minden irányban szétfutott. Ekkor eltünt a
fehérek feje felett a véres pallos. A küzdelem alatt folyton
átszöktek hozzájuk az ellenség táborából, egyszer pedig egy
nagy sokaság. A csatázók fölött a levegőben megjelentek a

24 Uriarte: P. Hoyos élete, 8-9. oldal.



~tek. akik kezeikkel jelt adtak. Mindnyájam. különbözők!
voltak és mégis egy 8'1Jellem hatotta át őket."2a

De feltúnik Emmeri'eh látomásaiban a Szűzanyának a Ke
resztények Segítségének védő, óvó és győzelemre segítö
alakja is.

,,Láttam képben az Isten Anyját, oly nagyon müködní az
Egyházért, hogy még sokkal nagyobb áhitatot érestem iránta".
Máskor úgy jelenik meg Emmerich jelképes látomásaiban. a
Szűzanya, mint egy felséges Asszony, aki a templom (Egyház)
előtt jár, lDagy íköpönyegét két kézre fogja, a templom kupo
ládára száll és a templom területét köpenyével betakarfa. A
rombölök hiába igyekeznek a köpenyegével védett területre.
Egy más helyen látja, hogya rombolók egy utálatos állattai
(Emmerich halfarkat. orosslánlábat, sok fejet és nagy vörös
szájat tulajdonít neki - a templomba nyomultak, de itt egy
nagy dicső asszonyra akadtak, aki rombolástól addig megóvott
szentélvt és oltárt (a többi már leromboltatott) védelmezte.
Az ellenség nem tehetett semmit. Emmerich látja azonban. e
szomorú képek után az Egyház míndenmél fényesebb győzel
mét is. Látta a Boldogságos Szűzet a templom fölött, körülötte
az apostolokkal és püspökökkel, lent nagy körmenettel ünne
peltek. Kettős ünnepre készülést lát; általános jubileum és az
Egyház helyreállításának ünnepe ez, mely látomásaiban fel
tűnik előtte. Az Egyház győzelmének szépségét gyönyörű szí
neklkel ecseteli;

,.,Láttam a templomot, melv a kiállott harc után egészen
(Igy tündökölt, mint a nap; nagy ünnepség volt ez. Sok kör
menetet láttam idejönni. Egy új, igen komoly és szigorű pápát
láttam. Láttam, hogy az ünnepség kezdetén nagyon sok püspö
köt és papot elutasított, mert nem voltak jók. Láttam. hogy
ezt az ünnepélyt különösen 8.1J apostolok tartották. Láttam,
hogy közel van a .,jőjjön el a Te országod". Úgy tetszett, mint
ha láttam volna mennvei és tündöklő kereteket leszállani
és a földön elnyújtott terekkel egyesülni és mindent egy ere
deti világosságba meríteni. Az ellenség, aki a csatákról mene
kiilt nem üldöztetett, hanem elvált."28

Az utolsó évszázad pápáinak, valamint 8·7J Egyház szent
életűinek jövendölése szerint az Egyháznak ez a nagyarányú
rendkivüli győzelme rendkivüli körülmények között követke
zik be. Már IX. Pius céloz arra, hogy az Úr maga fog egy
háza érdekében közbelépni és "nagy csoda fog történni, mely
a világot bámulatba ejtii". XII. Pius legutóbb 1941. Péter PáIl-i
"beszédében szlntén céloz erre, amikor azt mondía, hogy a

2a Varga: A nagy világcsapás. 66. oldal.
~ Varga: Id. mú 71. old.
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Gondviselés az emberi ésszel elöre nem látható és kevésbbé
érthető útakon adja. vissza az emberiségnek Ribékét és egy em
berileg kevésbbé érthető jellel (eenno Impereettíbile) csendesiti
le az orkánt, melyet a bűnös emberiségen végigszáguldani
engedett. Nem tudjuk pontosan, hogy ez az istenr beavatko
zás miJyen eseményeket foglal magában. de az utolsó 200 év
magánjövendölései elég támpontot adnak arra, hogy egyik.
talán legfélelmetesebb utolsó láncszeme egy természetfölötti
módon létrejövő három napos sötétség Iesz, Tudnunk kell,
hogya büntetőjövendölésekmind feltételesek, tehát elmarad
hatnak, ha az emberiség az előzetes fígyelmestetések és meg
próbáltatások hatása alatt Istenhez tér. Ez vonatkozik erre a
félelmetes, pestiesel fertőzött három napos sötétségre is, mely
ről az utolsó 200 év adatt több, mint harminc magánjöven
dölés tesz említést.

Részletes utalást találunk erre a természetfeletti megpró
báltatásra Boldog Taigi Máriánál (1769-1837.), aki épületes
élete mellett ,korának egyik Iegmagvobb látója volt. aki mint
egy titokszerű napban, mely eléje állíttatott, látta a jelent és
a jövőt, a túlvilági Ielkek állapotát. Magyar életrajzirója21

azt állítja, hogy rajta teljesedtek be a Szentírás emlékezetes
szavai: "Kiöntök a lelkemből mindeni testre ..."

"Taigi Mária gyakran beszélt lelkiatyjával azon üldözés
ről, mely az Egyházat fogja érni és azon szerenesétlen időről,

midőn sok ember, akit a világ becsületesnek tartott, el fogja
dobni álarcát. Azt !kérdezte az Üdvözítötöl. kik lesznek azok,
akiket nem fog ez az iszonyú megpróbáltatás magával ragadni.
Erre azt a feleletet nyerte: "Azok, akiknek az alázat szellemét
fogom adni."

Ez okból Taigi Mária mindem este három Miatyánkot, Űd
vözlégyet és Dicsőséget mondott el a szentolvasö imádság után
a Szentháromság tiszteletére, hogy Isten az Ö végtelen irgal
mában és jóságában "enyhítse a csapást, amit igazságossága
a jelen szerenesétlen időkre fenntartott". Ezt a büntető csapást
ő többször látta a titokszerű napban. Isten azt is kijelentette
neki, hogy az Egyház, miután sok fájdalmas megpróbáitatá
son átesett, oly fényes győzelmet fog aratni, hogy az embe
rek bámulni fognak és egész nemzetek vissza fognak térni a
római Egyház egységébe és a föld színe meg fog változni.'?"

Taigi Mária ezt a három napos sötétséget telve borzalom
mal látja. Ez a sötétség, mely pestissel fertőzött levegő kíséré
tében három napig borítja a földet, telve lesz villódzó fények
alakjában kisértő démonokkal. Az isteni igazságosság ugyanis

~7 Schütz: A szemek élete. III. 5. old. Ap. Csel. 2, 17,
28 Varga: Id. mú 60. old.



megengedi, hogy a gonoszok, akik a rossz szellemeket annyit
hívogatták. most azoknak áldozatai legyenek. Taigi Mária sze
rint hirtelen, váratlan halállal fog elpusztulni az Egyház sok
nyHt és titkos ellensége. Szerinfe a szentelt gyertyák égetése,
Szűzanya és a ssent angyalok segítségül hívása megment a
haláltól. A három napos sötétség után a lorettói szent házat
az angyalok Rómába vissík. a Santa Maria Maggiore temp
lomba (ez Róma legrégibb és legnagyobb Mária-temploma, a
Havas Boldogasszony tiszteletére szentelve - ünnepe augusz
tus 5-én -, ebben a templomban mutatta be XII. Pius első
szentmiséjét 1899. IV. 3-án). Utána az Egyház nagy virágzását
hirdeti, népek - köztük a kínaiak, angolok, oroszok, fognak
megtérurl az egyház kebelebe.

A Szentlélek Isten legnagyobb tisztelője korunkban a kis
arab earmelita, Abellini Mirjam szintén látja Iátomásaiban ezt
a borzasztó három napos sötétséget." Szintén azt hangoztatja,
hogya sötétség alatt a levegő pestíssel lesz fertőzve és sokan
elpusztulnak.

Boldog Buffaló Gáspár. a Szent Vérről elnevezett congre
gátió alapítója szintén megemlékezik a három napig tarló sö
tétségről és az öldöklő angyal munkájáról és megemlíti, hogy
Jézus drága Vérének (preciosissimi Sanguimds) tisztelőit ebben
a három napos ka tasstrófában semmi baj nem éri. Amit
Egyiptomban a zsidók a bárány vérének köszönhettek, ugyan
azt biztosítja számukra az Isten Bárányának, Krisztusnak
drága Vére és annak különös tisztelete."

Ugyanerről jövendöl Canori-Mora Erzsébet (1774-1825.)
1820. szent Péter és Pál napján nagy látomása volt. Látta szent
Pétert, az apostol fejedelmet, aki bárányait a nagy csapás el
érkezte előtt biztonságba helyezi. Viszont - mint mondja 
Isten megengedi, hogy ezek a képmutatók (t. i. az Egyház
ellenségei) az ördög kegyetlensége által bűnhődjenek és gyá
SWEl, kegyetlen halállal pusztuljanak el, mivel önként adták
magukat az ördögi hatalmaknak és velük szövetkeztek a ka
tolikus Egyház ellen. A nagy csapás Iezajlása után látja, hogy
tiszta fény árasztotta el a 'földet, jeléűl annak, hogy Isten, ki
engesztelődött az ellberakkel.H

Calvat Melania, a Szűzanya La Salettei jelenésének Iátója
a háromnapos sötétségre vonatkozólag azt ajánlja, hogya szü
natnélküli zörgést hallva zárkózzunk be, gyújtsunk ezentelt

29 Novayc: Demain ... ? iO:-. old.
30 Csizmadia: Mit rejt il jövő? 90. old.
J] Das Buch der "'(-is- und Wahrsagungen, 106-109. oldal.
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gyertyát és imádkozva várjuk a katasztrófa végét. Mindenki
ott maradjon, ahol a. veszedelem érte.32

A jövő el van zárva. a véges emberi értelem elől. Oda az
Isten, gondviselésszerű szándékainak megfelelően, csak a. jö
vendölések és az emberi elörekövetkestetések halvány fény
sugarait vetíti, úgy, ahogy az terveinek és szándékainak meg
felel. A jövendöléseknek ezekből a pislákoló mécsvilágaibél
azonban bárhogy is alakul a továbbiakban a világ sora, be·
teljesülnek-e részben, vagy egészben az általuk hangoztatott
nagy esapások, mégis arra rkövetkeztethetünk, hogy az Isten
- ez a. pápák viJlágos tanítása is - nagy szenvedéeek után egy
fényes, de elsősorban lelki győzelmet készít elő Egyházának.
Hogy mikor lesz, hányszor lesz, nem tudjuk. De meglesz.

VII. FF..JEZET.

Az EgyJuíz küzdelmei. és győzelnw a XIX. század gondolkodó
elm-éinek kiielenoféseiben és írásaiban.

Említettük már tárgyalihsunk folyamán, hogy milyen
Janus-arca van Franciaországnak, az Egyház elsőszülött leá
nyának Ugyanakkor, mikor a katholikus Franciaország, mint
a hit védelmezője és támasza szerepel, a másik, a bűnös, a hi
tetlen francia nemzetarc, az istentelen forradalmi szellem, a
leggyalázatosabb és legelszántabb küzdelmet folytatja az Egy
ház ellen s ~lszava: "Tiporjátok el a gyalázatost.' Azt a több
száz éves hullámvölgyet, melybe az Egyház a virágzó közép
kor, a XIII. század után került, francia uralkodó, Szép Fü
löp indította el a XIV. században. S közel ötszáz évvel ké
sőbb, 1789.-ben a francia forradalomban megbnt csak francia
kezek emelték fel a hitetlenség ördögi zászlaját és ültettek egy
méltatlan személyt a Notre Dame oltárára. De történelmi tény.
hogy ugyanennek a Franciaországnak másik, katholikus arca
volt az első, mely a szégyenteljes bukás után magáraeszmélve
megindította a XIX. század nagy katholikus renaissance-át és
elsőnek sejtette meg, ráeszmélve, hogy a megtévedt és gőgös
emberiségnek nem marad más választása, mint bűnbánóan
vísszaténnd az Egyháailioz és Krísstushos s hogy ez az Egyház
egy mindernt 'felülmúló és betöltő győzelmet fog egy-két évszá
zad alatt megérni. A XIX. század elején kezdődött katholikus
fellángolásnak, mely a romanticizmus túlzásai jegyében szüle
tett, kétségtelenül meg voltak a maga eredendő hibái és naiv

32 L. Notre Dame de La Salette ct ses deux elus. 1906. ll!. oldal.
l Voltaire.
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volt történelmi 8Zem~élete is. De ez nem von le megíndítöinak
és magának az iránynak sem vallási, sem történelmi', sem iro
dalmi jelentőségéból. Hogy ne mondiuk, megindítóinak egy
Chateaubriiandnak, egy De Maistre grófnak úgy tömeghatása
ban, társadalmi szempontból, mint írói szemmel, sok kiváló
érdeme van. Ezeknek. a látnoki íróknak a szeme már az el
mult százötven év távlatából megsejtette azt a nagy változást
mely felé halad az Egyház és bukdácsol az emberiség.

,.A kereszténység - írja Chateubriand - sírba dőltnek
látszék; lesz feltámadása 8 egy vagy két század mulva a most
bomladozó vén társadalom, a kereszténység alapján fog újra
cpülni!"2 Ne felejtsük el, ez a merész kijelentés a XIX. szá
zad elején, a francia forradalom után hangzott el.

Még határozottabban ír és jósol De Maistre, a filozófHtUB
mélységű író. "Honman fudiuk - mondia -, hogy még nem
kezdődött a :ruagy erkölcsi forradalom' Hisz Európában nincs
egyetlen igazán vallásos ember, ki e pillanatban valami rend
kívülit nem vár ... E nagy dolgokat hirdető általános felkiál
tás semmi t Most inkább, mint valaha készeknek keU lennünk
egy, az isteni rendben 6rfá..<t horderejű eseményre (három Illapos
sötétség l), mdy felé minden szemlélődőt bámulatba ejtő roha
1noS sebességgel haladunk". Megemlíti, hogy borzasztó jŐVeID
dölések hirdetik, hogy az idők elérkeztek, de hozzátette 8>jöven
dölés szavaihoz, hogy az ő korának nemzedéke nem fogja látni
e dolgokat. Érú és megsejti azt a nagy korszakot. mely a kri
zisek után jön. "A legnagyobb vallási korszak küszöbén állunk.
Vagy új vallás van keletkezőben, vagy a kereszténység erői
újulnak meg rendkívüli módon."s Érzi, hogy ez az egységnek s
vele az egy akol, egy Pásztor gondolatnak virágkora lesz.
"Minden bizonyos nagyszerű egységet hirdet, mely 'felé gyors
Iépésbeaközeledünk." De nemcsak ők, hanem a közvetlen utá
nuk következő gondolkozó katholikus lelkek is ébresztik és éb
ren tartják ezt a gondolatot.

Köztük külön is meg Ikell említeni Nicolas Agostot, a fran
cia ügyvédet és békebírót. akinek a mult század negYV911e6
éviben huszszor kiadott gyönyörű műve: A kereszténység böl
cseleti tanulmányozása Laoordaire atya, a kiváló hitszónok
sserínt "egyike a legpompásabb ajándékoknak, melyeket lsten
jósága egy századnak adhatott.' Érzi, hogy a 'katholikus hit
nélkülözhetetlen a kor bajainak gyógyítására.

"A mai nap· Religio kell az új társadalmak felépíté
sére, a surlödások megsseliditésére, az átmenetek kímélésére és

2 Memoire d'outre-tombe,
s De Maistrc: Soírees de Saint Petersbourg. XI-re entretien.
4 Lacordaire atya levele Nicolash 07..
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a jogoknak a kötelességek elleni biztosítására. Már pedig nincs
positív Religio, csak a keresztémység, valamint nincs tökéletes
kereszténység, csak a katholieizmus," Jóleső örömmel álla
pítja meg, hogy Európa visszatér a pápaság eszméjéhez. "Eu
répa kivetkőzve régi elöítéleteiből, láthatólag visszatér a pápa
sághoz. Ausztriában a -Ioeefinizmus korlátai ledönttettek;
Franciaországban a Gallicanizenus korlátai napról-napra ki
sebbednek. Amgolországban a pápizmustól már többé nem iszo
nyodnak és az Anglikánizmus minden részről áthatni engedi
magát a katholieizmus által; Spanyolország végtére kivetkőzik
az álliberalizmusból, melvet a Iraneiáktől kölcsönzött és újra
felveszi az Egyház iránti hűség és önfeláldozás érzelmeit, me
lyek a mult nagyságát képerek és amelyek számára új nagy
ságot készítenek elő; mindenütt Európa első nemseteinél a
nagy katholikus egység újra alakul a pápaság középpontjá
hozi közös visszatérés által." Elsorólván a történelempolitikai
állapotokat, melyek korában kialakultak, melyek az egysé~
és az egyetemesség felé határozott irányt vettek, elégtétellel
állapítja meg, hogy mindez "azon reményre jogosít fel min
ket, miszerint az, Egyház sokkal inkább, mint valaha élni
fog." A papság köréből meg kell említenünk a kor kiváló
szónokát, Laoordaire atyát (180"_1861), aki 1847-ben már előre
látta azokat si szörnyü veszélyeket, melyek a pápaság és fl

kereszténység feje felett abban az időben tornyosultak. Egyik
levelében így ír: ,,A láthatáron setét fellegek tornyosulnak; és
ha a nyár a két utóbbi év viharait elűzninem fogja, nem tudom.
mivé leszünk a minden felől tapasztalt és terjedő gonoszság
között. Szegény Európa, valóban mindenfelől 'íenyegetve vagy!
és csodálatos dolog, hogy a népek uralkodói között egyetlen
egy sem találkozik, aki belátná, honnét van mindez és hová
vezet. Vakság, mely a kereszténységet 60 év óta törekszik
ugyanazon előítélettel, ugyanazon szenvedéllyel eltryomui! Lát
ják ugyan a bajt, s tőle már előre.rettegnek: de elismerni. hogll
lsten minden társadalom alapja, meghaladja minden erejüket.
Szegény nemzedék, mennyi kemény lecke vár még rád '''7

Atérai, hogy Istentől elszakadt kora mennyire rászorul az
Evangélium szellemére. ,.Ahol Isten nincs - szekta volt mon
dani - ott a szabadság szeretete csak anarehiát és despotiz
must terem. A régi történelem úgy, mint az új, élő tanú
bizonyság. Az Evangélium a társadalomnak most szüksége
sebb, mint valaha, mert ez kölcsönöz rendet, mely szabályozza

~ Nicolas Agost: .'\ kcreszténvség bölcseleti tanulmányozása. IV.
kötet. 517. oldal.

, Nicolas Ágost: Id. mű, IV. k. 518. old,
~ Lucordairc ~h'tf': Chocarnc R. 148. old.
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és táplálja a szabadságot. Enélkül a nép kényszerítve leend
meghajolni azok vaskarjai alatt, akik kezükben karddal sze
retnek igazságot osztani és rendet csinállni."8

Mint életrajzírója, Chocarne említi, hitt egy új időben, az
Egyház szebb jövőjében, nem egyszer mondogatta. "Az Ültenek
visszajönnek!" Emellett felkarolta kora mínden tudományos
bölcseleti, krrlturálís haladását, mert meg volt győződve, hogy
míndez elősegítheti 'a nemzetek egyesülését, a megjósolt egye
sülést (és lészen egy akol, egy Pásztor,")

"A hitetlenekhem így szólt: Önök míndenáron azon vannak,
bogy ellenünk dolgozzanak, pedig esáltaíl Önök éppen az Evan
géliumnak lesznek munkásai és készek közremuilllkálni annak
győzelmére. 'Pörténészek, bölcsészek és tudósok! Ti mindenfelől
értekes anyagót gyüjtötök, arcotok verejtékével faragjátok a
köveket - de oly épület számára, melvnek építőmestere Jézus,
és amelybe ti is beléptek, talán még holnap, hogy együtténe
keljetek: Credo!. ..

A félénk katolikusoknak ezeket mondá: Kishitűek! Miért
kételkedtek' Ahelyett, hogy haboetok és reszkettek, fogjátok
fel a mindinkább előretörő polgárosodás zászlaját, legyetek a
mozgalom fejei: egyedül ti fogjátok azt Jézus Krisstushoz ve
zetni s ti segíthettek neki feltalálni az üdvösséget és az esz
ményt, mely után epedve vágyik.'?"

Mégis e kiváló francia elmék között a korona Bougaud
Emilnek, a lavali püspöknek nagy apológiáját, a (Keresztény
ség és korunk. 5 kötet) illeti. Bougaud a francia történelem egy
WlJOmorú pillanatában, az 1871.-es háború előtt és alatt a párisi
rémuralom idején és utána végezte be nagy művét. Gyönyörű
alapgondolata: a kereszténység az Isten végtelen szeretete az
ember iránt. Nyitott szemmelIátfa ő is a kor nagy bajait és az
egyetlen' mentöszert, a hitet. "Úgy van, minél előbbre haladunk,
a válságok annál félelmetesebbek és annál jobban kitűnik,
bogya társadalomnak egyedüli menhelye, a lelkek egyedüli
táplálója, a tévútra jutott, vagy megromlott akaratnak egye
düli féke, a század háborgása és efalfasodása ellen egyedüli
menedék - az Egyház. Ma ez az egyetlen bárka, melybe az
emberiség menekülhet.

Bús óráimban gyakran elképzelem, a vízözön és a bárka
jelenlétét. Akrkor is borult volt az él{, mint most: óriási szürke
fellegek sötétítették a földet. És Isten így szölt NOénak, az em
beri nem második atyjának: - Ime a föld gonoszsággal van

8 Laoordaire élete. 179. old.
• János 10, 1&.

10 Chocarne: Lacordaíre atya élete. 179. oldal.
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tele. SzáHj be a bárkába és vidd magaddal mindast, ami az
emberiség fenntartása és megújításához szükséges.

Most is ez a helyzet. Az elhatározás órája ütött. A megiő
Bolt idő közeleg. Isten ismét tudósítá Noét. Vagy az emberek
kel a vízÖ7JÖnben, vagy az emberrel a bárkában kell len
nünk.?"

..Ime hovatovább ez le&zi a vallás! Ott fog lebegni a megin
dult és hálás népek fölött, nem csupán úgy többé, mint a
bárka, mely a jelennek özönvizében a jövőnek magvait őrzi,
hanem, mínt a veszélyben forgó lelkek és társadalmak részt
vevő őrangvala.?"

Maga sem tudja pontosan, hogy távol V8iDJ-e ez a vissza
térés, vagy közel, de felébred a lelkében a sedtés, hogy mind
ez nagyon rövid idő alatt, néhány történelmi! óra alatt is be
következhet. ,.Ha a vallástalanság veszélyei és csapásai vissza
vezérlik 82í uralkodó-osztályokat az Istenhez, ezek ezükségké
pen maguk után vonják. a népet is; és ekkor közeleg az üdv.
Azt mondanám, hogy ez sok időbe fog kerülni. legalább félek
tőle; azonban, nem esküszöm meg reá. Válságban vagyunk; s a
betegek gyakran néhálnJy óra alatt lábolnak ki a válságből. Mi
kell a mi megmentésünkrét A hitnek élénk és hatályos fellán
golása. vallási és erkölcsi ébredés az iránytadó osztályokban.
Ezt a kegyet miért ne adná meg nekünk az Isten' Hisz leg
alább is különös, mit mindenütt észlelhetünk, a legmagasabb
értelmiség vizsgálódásában. úgy mint a tömeg látnoki előéme
tében, hogy t. i. ilyesmi készülődik."

Bizonyára, ha valaha erkölcsi, értelmi, va~i és térsa
dalmi válságot rnegjósoltak, eli5re láttak, ezt igen. De ki mond
hatja meg mikép fog lefolvuij Talán élesebb tfájdalom, élén
kebb feljajdulás behatása alatt magától fog újraéledni a hit,
talán az Egyháznak és társadalomnak ugyanazon áldozatban
kell egyesülniök s ugyanazon gyalázat szenvedésében egymást
elismerniök. Az előítéletek talán nem enyésznek el előbb, mint
midőn az Egyház megezenved a társadalomért. testével fö
dözve azt: vagy midőn a haldokló társadalom kényszerülve
lesz az Egyház karjaiba menekülni. Lehet az is, hogy az Isten
ttleg akarván menteni a társadalmat, hirtelen ragyogó fénybe
teszi. a vallást."u Felidézvén a multnak dicső emlékeit, mikor
az Isten szenvedő Egyházának segítségére sietett és nagy
embereket támasztott idöszerűen, megkérdezi: "Miért ne ké-

11 Bougaud: Kereszténység és korunk. Bev. IT-I8. old.: Cit.
Lettre d'Dumas Iils, 12. juin, 182'1.

12 Id. mú Bev. 19. oldal.
15 Bougaud: Kereszténység 'és korunk. Bev. 22. old.
14 Id. mű, 229. old.



szítene számunkra isronyú bajainknak megfelelő gyógy
szert! . .. Isten miért ne gyújt&ná megint lángra (81 hivő szel
lemeket), ismét ragyogóvá tévén az Egyházat, kebeléből em
.bereket támasztva, kikre a társadalomnak szüksége van, s kik
egyedül menthetik meg ut.n

Bougaud a társadalom betegségét két okból származtatja;
"Isten nines ott a gazdag osztályokban, hogy visszarántaná az
örvényből, melybe a fényűzéssel és a gyönyörrel való visszaélés
sodorja őket; Isten nincs ott a szegény osztályokban, hogy ne
engedné őket az irígység, harag által a vadságig elfamlní.
Amde az isteni békeesőkor sohasem adták és soha sem is
fogják adni egymásnak, esak az Úr karjaiban. Ma már seniki
sem tagadja többé, hogy e század égető kérdése a társadalmi
kérdés, míg a XVIII. század égető kérdése a politikai kér-

. dés volt}6

Szembeállítja a keresztény és pogány bölcseleti szellemet.
"Jegyezzétek meg ugyanis, hogy e földön nem volt soha, Illem
is lehet, csak két társadadalmí bölcselet. A gyönyör társadalmi
bölcseime és az áldozat társadalmi bölcselme. E két társadalmi
bölcselet között nincs középút; és hogy érvényre jusson a má
sodik bölcselem, - mely egyedül valódi -, mert az első a
gazdagokat megrontja, a szegényeket fellázítja - arra nem
volt és nem is lesz csak egyéblen eszköz - a vallás.n

De hát ne gondoljuk csak azt, hogy csak a francia. írök
sejtették meg ezt a nagy fordulatot. A nagy német profetikus
író, Görres (t 1848), aki sokat foglalkozott misztikus kérdések
kel, profetikusam: írja egy eljövendő nagy békefejedelemről:
,,A hatalmas fejedelem bölcs és jámbor emberek gyülekezeté
ben a szent At~ra közreműködésével új törvényeket és életsza
bályokat fog alkotna, hogy a szédelgés lelkét megbilincselve,
új korszakot nyisson, neveljen. amikor egy akol, egy Pásztor,
aki a jóakaratú embereknek meghozza a békességet Isten na
gyobb dicsöségére.?"

Honert Vilmos író (t 1871). szerint a szörnyű felfordulá
sok után a katholikus Egyház dolga lesz az emberi társadalom
újjászületését kimunkálni, amint azt a pogány világ elzüllésé
vel egyszer már megcselekedte."

így ír a XIX. században Schlégel, a tudós történetíró.
"Nemsokára meglátjuk a kereszténység magyarázatát, mely

15 Lásd u. o.
1f. Lásd: Id. mű 227-8. old.l. Id. mű, 229. old.
18 Csizmadia: Világkatusztrőfék, 30. old.
19 Csizmadia: U. o.



ismét egyesíteni fog minden keresztényt, megtériti magukat &

hitetleneket is."
Ranke, az elmult század protestáns német történetírója

hasonlóan a következő átalakulásokról ir. "Ez újraegyesülés a
tudományban és hitben felmerült szellemi eredményében sok
kal hatályosabb less, mint 300 évvel ezelőtt egy új féltekének,
vagy a valódi világrendszemek a felfedezése, vagy bármely
más valaha történt felfedezés lehetett volna!"

Maga Macaulay, a protestáns angol történetíró sem tudja
kivonnd magát az Egyhá~ növekvő tekintélye alól. A katho
likus Egyház - úgymond a jeles protestáns Macaulay - min
den korunkbam létező kormánynak és intézménynek látta kez
detét és nem memők állítani. hogy ne volna rendeltetése meg
látni végöket, Nagy és tekintélyes volt, mielőtt a szássok
Nagybritannia földjére léptek, mielőtt a frankok túlmentek
a Rajnán, midőm Antióchiában a görög ékesszólás még virág
jában volt, midön a mekkai templomban még bálványokat
imádtak. Tehát nagy és tekiiIlltélyes lehet még, midőn valamely
új-zeélandi utazó a londoni híd egy törött ívével szemben széles
puszta középén fog megállani, hogy leradsolja Szent Pál temp
lomának romiaít,'?"

Nyitott látnoki szemmel; prófétai nyelven ecseteli a jövő
közelgő rémképeit Donoso Cortes. a spanyol történész. Híres
történelempolitikai meglátása a két fékről. Mindjárt kezdetben
kimutatja, hogy e földön csak két fékezés lehetséges: belső és
külsö, vallási, illetve politikai fékezés. Kifejti törvényüket,
ha a vallási fékező hatalom hévméröje alászáll, a politikai fé
kező hatalom hévmérőjét rögtön emelkedni látjuk, és viszont.
A történelemmel bizonyítja állításának helvességet. Az ókor
han, ahol a vallási hévmérő fagyponton állt, csak zsarnokok
és rabszolgák voltak. - A politika hévméröjének a zsarnok
ságig kellett emelkednie. Ezzel szemben a keresstény népek
nél, amíg a vallás hévmérője emelkedett, minden szabadság
virult, áttérve a jelenre kimutatja, hogy a vallás hévmérőjét
3 század óta mindig alább s alábbszálbud látjuk, a politika hév
mérőjét pedig folyvást emelkedni. Ma minden forrponton áll,
az emberiség fele talpon és fegyverben áll, hogy a másik fele
fel 00 falja. "És most - kiált fel végre a S7JÓnok - kettő közül
egy: vagy megjő a vallási visszahatás, vagy nem. Ha a vallási
visszahatás megjő, csakhamar látni fogjátok, hogy a vallási
hévmérő emelkedtével mint száll alá a politikai hévmérő, ter
mészetszerűen, önként a népek, a kormányok, az emberek min
den erőlködése nélkül ama pontig, hol a mársékelt légkörét
jelzi. De ha ellenkezőleg - és ez fontos - a vallási hévmérő

20 Revue d'Edinburgh, 1830. évf.



folyton alábbszáll. nem tudom, hol állunk meg. Nem tudom.
de remegek, ha. rágondolok, Ha akkor, mikor a vallási' fékező
hatalom tetőpontján állt, úgyszólván semmiféle kormányra
nem vala szükség, most, midön a vallás fékező hatalma meg
sziionrt, van-e kormányforma, mely elég erős a féket tartani'
Egy óriási. roppant zsarnokaágra kész az út ...21

Donoso Cortes feltevése szerint a szoeialista teoría, meIT
a XVI. század eretnekségéből. a protestantizmusból fakadt,
a régebbi időkkriziseivelés harcaival nem hasonlítható össze."
... azok nem voltak elég erősek ahhoz, hogya társadalom
gyökereit kirángassák és azokat halálra sorvasszák ... Ezzel
szemben a modern forradalmak a rombolils hatalmas erejével
bírnak, amely sátáni jellegü, mert istené nem lehet." "Ich habe
zwei riesige Bauten gesehen, zwei babylonisehe Türmen, zwei
herrliche Kulturen aufgefiiJhrt bis zur Scheitelhöhe, dureh die
mensehlíche Weisheit; der eine ist eingestürzt beim Schall der
apostolischen Trompeten, und der andere wird zusamu.en
krachen unter dem Sehall der sozialistischen 'I'rompeten."
"Dem demokratisoheu Babel wird kein ámderes Los béschieden
sein, als dem Babel der heiligen Schrift: was damals gesehah
das wird jetzt wiedergeschehen, davon dürft ihr überzeugt sein.
Das Drama, das síeh in der Ebene von Sennal' abspielte, wírd
sieh wíederholen. Ehe noch ihr Turm vollendet ist, wird Gott
die Natiorien züchtigen und ihre Völker zerstreuen." "Eing&
standen ist es eine religiöss Seheu, sagt der Verfasser des Ar
tikels, deru Schleuer von seinen Gesichten völlig wegzuzieben."
Sonst were ich vielleicht in der Lage mit triftigen, aus der
Analogíe geschöpften Gründem j,ene Meinung zuunterstützen,
naeh. der das grosse Reich des AntiJcrist, ein kolossales dema
gogisches Ileich. sein wird, reaiert von einem Plebeier voll sa
ttmischer Macht, 'l.'on dem Mann der Simde." In Scharfen
Strichen zeichnet Cortes. was unter dem "Despotismus von un
erhörten und riesenhaften Dimensíonen", der seine Ahnungen
immer zurück beherrscht, zu verstehén sei. Es ist nichts ande
res, als die Folge der Revolutioniiren Grundsetzte von dasein
- das Zwangsystem des ancíkristlichen Kommunismus. Sein
Weseo besteht in der Konf.isciernng aller Freiheiten nnd aller
Sachen zu Gunsten des Staates." Die mit "ungeheueren An
atrengungen" 7-ur .amtversalen Herrschaft". "Trieoonde De
magogie der Zukunft" wird sich überalle Kontinente und bis
zu dem iiussersten Grenzen der Erde ausbreíten."

ZI Donoso Corte>. Cit. Bougaud: Kereszténység és Korunk:. 242. l.
zz Essay, 3. IV. 16. Juli. 1849.
ti 16. Juli. 1St09.
~4. An Kardinal Fomari. Paris. 19. JIUDi. 1852.
n St. Francisci: Glöckleins Kalender, 1~'.



Donoso Cortesnek a történelmi vázlata a jövő távlatába
állítja be azokat a hatalmas küzdelmeket és forrongásokat,
melye~ korunk vallási és istenellenes tömegmegmozdulásain
kere87Jtül az .A!ntikrisztus sátáni világbirodalmát vannak hi
vatva előkészíteni és beállítani.

A XIX. századot vallásellenes történelmi materializmus
.sZázadának neveshetjük. És mikor a század alkonyán a katho
likus gondolkodó megcsinálja az Egyház mérlegét ebben a
számára olyan kedvezőtlen Jégkörű században, kiderül, hogy
a történelem egyetlen ígasí nyertese végül mégis az Egyház.
marad.

"Mily fennenhordta a fejét az emberi szellern e század ele
jén! És iki tagadhatja, hogy kiváló tehetségek voltak azok,
akik a fenséges tudománynak új, eddig még nem látott fény
korszakát hirdették. Minden kérdésnek, amely az ember szi
vét csak mozgásba hozhatja, bátran a szeme közé akartak
nézni; a létnek a mélységeibe be akartak világítemí , az észt
az emberi tevékenység kizárólagos vezérévé tenni és azt el
érni., hogy ne létezzék titok a kutató szellem előtt. És meny
nyire jutottak ma, a századnak alkonyánT Semennyirel ,,A
nirvánába, a semmiségbe szakad minden lét és tudás" 
mondía az egy.i.k. "NimiCs többé bölcselet", - kiált a másik.
,,Meg kell azzal barátkoznunk", - szól a harmadik, "hogy a
termeszetnek valódi ismeretét nem szereztük meg: tettünk
ugyan egyes Ielfedezéseket, de a fermészeti erőknek belső
lényegéről nincs tudomásunk, s nem is lesz soha". "Honnan
származik az élet' Nem tudjuk. Honnan az érzés! Nem tud
juk. Honnan az eszmeT Nem tudjuk. Honnan! vagyunk' Hová
megyünkl Mit akarunk í Ki tudja?" Rettenetes. Iesujtó be
ismerés! Dicsőbtik a testet, amely közös az illatokkal s a f-ZÓ

szoros értelmében semmivé teszik a lelket, amely bennünket
az állatok fölébe emel! Ez az átok, melyet az apostol mind
azokról hirdet, kik "Isten nélkül akarnak élni e világon"."

A szerzö megállapítja, hogy amíg a tudomány, a technika
haladása szinte kénvszeriti az embereket az egységre, s azon
helyes dolgok között, melyet a század végén találhat, legkivá
lóbb az egységre való törekvés, mégis ..Mindezeknek dacára is
az emberiség soha sem állott távolabb az igazi, a szíveket
egybeforrasztó egységtöl, mint a jelenben. Ha végigtekintjük
a népeknek állapotát, mint az ma áll előttÜ'Dik, akkor eszünkbe
jutnak az üdvözítőnek igéi: "hallani fogtok harcokat és
harcíhíreket.'?' Mindegyik IIem zet tehe-tségén felül is fegyver-

~8 F. 2. 12. Dr. Scheiber C. M.: A század alkonyán. 1900.
27 Máté 24, 6.



kerrft, hogy a háború öt készen találja.. A fegyvergyártás ma
a legvirágzóbb ipar."

És ha felvetjük a kérdést: "Mi a~ oka az egység e hiányá
nak, holott a dolog természete egyenesen kényszeríti arra az
emberekett Mi az oka, hogy nincs egység, holott a józan ész
mindenkiinek azt BÚgja. hogy a kölesönös támogatás mindkét
félre egyaránt üdvös' A választ erre szent Jakab adja meg:
,,Honnét vannak a háborgások és a pörlekedések ti köztetek'
Nem inaét-et A ti kívánságaítokböl, melyek harcolnak. tagjai
tokban! Kívántok és nem nyertek; ölitek-magatok, irígyked
tek és semmihez sem juthattok."28 Mindenk.i csak a maga hasz
nára, csak önmagára gondol, holott szent Pál éppen, ellenkező
leg arra int bennünket, hogy ki-tk.i. a más hasznát keresse, ne
a magáét. De hát hol találjuk meg az egyetlen: és igazi
gyógyírU

,,Az Istennek ereje élteti az Anyaszentegyházat. Csak az
Egyházban találhatja meg korunk az Ő sebeinek gyógyulását,
csak benne az erős egységet... Csupán az Egyházban talál
ható az egységnek 'forrása, amely annak belsejéből származik.
Egyedül csak benne rejlik az az erő, hogy az egész világnak
minden téren (Illy egységet köl~önözzön, amelyben. a tagok
mind egymásnak készségesen támogatására legyenek."2.

VIII. FEJEZET.

A XX. század emberének hite és véleménYe a jelenről
és a jövőről.

kI. egységnek ezt a vajúdó problémáját tartja a leg idö
szerűbbnek a XX. század apostola számára P. Bangha, a
magyar sajtóapostol is. " ... az Egyház diadala az - egy akol
és egy Pásztor - érvényesülése ma az egyetlen igazán sür
gető Krisztus-probléma."!

Ezért lenne fontos a különbözö felekezetek összefogása,
melynek a germán protestantizmus és az, anglikanizmus részé
ről még sok akadálya van. "A minden keresztény dominatiót
egyaránt fenyegető keresstény-ellenes agitáció, mely mellett
komoly Krisztus-hivö nem mehet el benső megdöbbenés és
megrettenés nélkül, tenné ma az összefogást ikétszeresen szük
ségessé. mely ha nem kárpótolhat is az egységért, de legalább
remélhetövé teszi a megértés és egyesülés közeledtét és annak

28 Jakab 4, t.
29 Dr. Scheiber: A század alkonyán.
1 P. Bangha: A XX. század Krisztus problémája., 1912.

Dr. llúiú Istfú: Cbrlatul VlDcit.•• 7
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a programmszerű krísetusí óhajnak a teljesedését, hogy mi
előbb "egy akol és egy Pásztor" legyen.

"Nekünk tehát teljes erőnkkel oda kell hatnunk. hogY'
végre-valahára ledőljenekazok a válaszfalak, melvek millió
és millió ember előtt születésétöl fogva elzárják az utat a
KriBztus-ország felé; hogy oszoljanak el a balhiedelmek, a
helytelen felfogások, az előítéletek, a téves nézetek, mel.yek
annyi embertársunkat, köstük annyi katholikust is elfogulttá,
igazságtalanná és tartözkodővá tesznek a katholicizmussal
szemben ... A Krísztus iránti lelkes szeretet egész férfias hevé
ben kell nekilátnunk az apostoli munkának, hogy eljőjjön a
Krisztus-ország, hogy olyan közállapotokat teremtsünk, me
Ivékben a Krisztus óhaja sserinti tiszta hitből való élet és a
természetfeletti végcélnak állandó és őszÍ!D.lte keresése ne kerül
jön erkölcsi lehetetlenséggel határos heroizmusba, ne legyen
csak a gyenge nők és a ritka önállúságú, erős férfilelkek ki
váltsága. hanem egy a sok hányattatás után megiösanodott,
megkomolyodott, megtisztult egész társadalom félve őrzött
közkincse ...

Csak ez lehet a katholikus actió programm sarkalatos elve
8 célpontja; ez az az igazán problémaszerű nagy feladat, a
krísztusi ideológiának konkrét realizálása, melyért élni é8
küzdení a legszebb, legmagasztosabb, egészen krisztusi, egé
szen isteni feladat.

Bár ragadma meg ez a nagy cél minél több elszánt, tettre
kész, Krisztust szerető és a Krisstus-országért lámgoló lelket,
hogy teljesülne mielőbb és minél nagyobb mértékben a krisz
tusi könyörgése "Adveniat regnum Tuum."2

De a történelem órái lassan forognak, a fiatal, tettrekész
Bangha pályája elejéIlJ írta ezeket a lángoló sorokat, és egy
emberöltővel később betegen és öregedő fejjel, talán leghatal
masabb művében, A Világhódító Kereszténységben igaz szo
morúsággal ismeri be, "a tévedés és félreértés, mínt valami
ezercsápú szörny, valami mindent leigázó és birtokába hajtó
nagyhatalom borul rá a lelkekre. tömegeket, egész népeket
dermeszt bele a maga sötétségébe és oly sűrű ködöt von az
elmék elé, hogy azon a krisztusi igazság napja alig tud át
törni". De ez a nagyszerű könvv, fényes pályájának méltó
záróköve, sőt koronája, nem elsősorban a szomorú tényeknek
pessimista krónikája, hanem egy harcos katekizmus, sőt mond
.hatnök diadalmas viláaprogramm, a világhódító kereszténység
előttünk álló harcának pótolhatatlan "Ábécéje".

A magyar megújúlás központi napja, Prohászka Ottokár is éles
szemmel látta korának hibáit és állapította meg ssinte ember-

I P Bangha: Id. műve.
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feletti feladatait. Éles elméje már 1895-OOn látja, hogy Euró
pára pusztulás vár. 1895-oon megjósolja, hogy egy nagy törté
nelmi vihar fogja végigsöpörni a népeket és aZI európai kul
túrának és gazdasági rendnek kritikus órái következnek. De
Prohászka nem csak a bajt látja. Keresztény optimizmusában
-és objektív idealizmusában, mely szembenáll a kanti életfilo
zófia snbjektív, ködös idealizmusával, nekifog a lehetetlennek,
a szoeiálís és kulturális mentésnek és nem szegi kedvét a húsz
évvel később Európára zúdúló: első világraszóló vérzivatar
sem. Ha lesz és hisszük, hogy a közeljövőben lesz egy Regnum
Marianum Catholicum Integrum, az Prohászka legszemélye
sebb életműve és hagyatéka lesz.

Láttuk már, hogy korunk pápáinak atyai tanításában,
mint korszerü szükségesség és a közeljövőben kialakulható
lehetőség 'foglaltatik az egy akol, egy Pásetor gondolat vágya.
Láttuk ezt megcsillanni a magánjövendölések Szentlélek
sugallta sejtelmeiben, megismertük mindetmél előbbre való
voltátkorunk nagy magyar hitvédöjének, P. Banghanak írásai
ban. Lássuk ezekután, hogy nyilatkozik erről a világfontos
ságú problémaról maga a missiö embere, a katholikus missio
nárius, hiszen vgyakorlattlag ő áll a kérdés lényegéhez a leg
közelebb. Ne lepődjünk meg azon, ha azonos gondolat, azonos
szemléletkörben jelentkezik nála is.

Nézzük csak, rniként vélekedik P. Fischer Hermann,
steylí missiósatya erről a nagyfontosságú kérdésről." "Mit
szólna Jézus nekünk, az apostolok utódjainak. ha ma, 1900 év
után ismét eljönne és tekintetünket a pogány világ óriási
lélekföldjére irányítaná, az ezer millió halhatatlan emberre,
kik közöttünk élnek a földön, de a három szemelvű Istent és
akit küldött, Jézus Krisztust, még nem ismerik! Nem kiál
tana még sürgetőbben hozzánk: - Emeljétek fel szemeteket
és szíveteket! Feledjétek aprólékos és önző ügyeteket! Ragad
játok meg a térítés sarló,ját, mert a népek aratása meaérett.
túlérett és munkásaira vár! A döntés órája közelget. Az Isten
igaz országának győzelme a világban és egy milliárd emberi
lélek üdve kezetekbe "an letéve. Ez II Ieladatotok: nem szen
tebb "8 sürgetőbb-e minden más íeladatnál t

Minden férfi. kinek szeme a jelenlegi világhelyzet
számára nvitva van, a rról biztosít. hogy felette fontos idő
pontban élünk. Az új század, sőt a legközelebbi évtizedek előre
láthatólag eldöntik, hogy a dlág nagyobb része katholikus
lesz-e. vagy a téreiunek é~ (I, l zlammak esik áldozatul. ~

; P. Fischer: Jézus végső Akarata, A katholikus világmisszió alapí.
vása és helyzete, 192j.
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katholikus Egyháznak kötelessége, hogy mínden erejének
megfeszítésével a pogány világot az igae hitnek megnyerje.

Egyszersmind azonban ezen Egyházat itthon szellemi for
rongás veszi körül, mely óriási küzdelemre kényszeríti az
Istent a rábízott hitkincsek és erkölcstörvények érdekében.

Vajjon nem két feladat-e ez, malyeket egyszerre lehetetlen
teljesíteni' A válasz az, hogy céltudatos és határozott pogán'Y
misszió mindkét 'feladatnak szolgál, amennyiben ezáltal a
felette gazdag, de jobbára alvó katholikus erők és eszmék. fel
ébresztetnek, melyek az Egyházat kívül és belül is győzelemre
vezetik.

Éppen az üldözött Egyház mutatta magát mindíg győze
delmes missw-Egyhámak. A vértanúgyermekeknek vérétől
pirosra festett katakombák kereszténysége és a XVI. század
beli hitújítás által ezer oldalról szorongatott Egyház a leg
dicsőbb térítési korszakot látta. Ma is szemünk előtt újúl meg
a régi csoda, hogy a katholikus Egyház éppen akkor nyilvá
nítja világhódító hatalmát, mikor a pokol és világ őt mea
feszíteni és, megsemmisíteni akarja."

A szomorú órákban mintha az Apokalvpsís bosszúálló an
gyalainak kardjai suhintanának végig a világon, ennek a krí
tikus időnek a sejtése ömlik el a keresztény nemzeteken. Ez a
hangulat érzik Glattfelder Gyula, csanádi püspöknek 1940. évi
szózatán, melyet az Actio Catholica keretén belül a világiak
hoz intéz. "A - bellum omnia contra omnes -, mindenki
háborúja, mindenkivel ssemben, a világ végének signatúrája
inikább, mint a iD'ap és a hold fényének kialvása. Ezért telik
meg aggodalommal és írtózattal az emberiség minden barátjá
llak a lelke, amikor látja, mily lelki hasadék tárul fel nap
jainkban, hogy fordulnak egymással szembe népek és az em
beri összetartás érzete. hogyan lazul, inog és mindaz, ami
eddig a lélek Jegyelmét hordozta, isteni kinyilatkoztatás, ke
resztény Egyház, erkölcsi törvény, a társadalmi szelldaritás
alapjait jelentő igazságok és tételek. hogyan kerülnek vál
ságba, úgy hogy az ember valósággal a világ végének jeges
előszelét érzi maga körül suhogni."

Ugyanez a hang csendül ki a magyar püspöki karnak
1941. adventi közös pásztorleveléből, mely főként az ifjúság
neveléséről szól: "Válságos időben, amiikor az Úr szava sze
rint - hamis Krisztusok és hamis próféták nagy jeleltet tesz
nek, hogy tévedésbe ejtsék, ha lehet. még a választottakat is
-, a főpásztorok fokozott kötelessége őrködni a gondjaikra
bízott lelkek és igazságok fölött. Öket a Szentlélek helyezte
püspököknek, hogy kormányozeák az Isten egyházát. Ez a kor
mányzat pedig nem csak törvényhozás és rendelkezés, hanem
atyai gondoskodás is, hogy lehetőleg senki sem vesszen el azok



101

közül, akilket az Úr nekik adott, hanem marok között is az
üdvösség útjára és rév partjára vezéreljék a lelkeket...•

De egyben tisztábao: vannak hazánk püspökei is, hogy ali
Ő kesükben van az egyetlen biztos gyógyszer a világ bajainak
orvoslására. és a sötétség hatalmának elűzésére. Ezt a felfo
gást tükrözi Dudás, hajdudorogi püspöknek 194<kls ádventi
szözata, továbbá Márton Áronnak, Erdély római katholikus
székely püspökének 194k névünnepe alkalmával tett meg
ható válasza. Dudás Miklós mintegy új keresztes háborút lát,
melynek el kell jönnie a lélek örök jogaiért: A'L Anyaszent
egyház isteni küldetéséhez híven felvette a harcot, szembe
szállt a pogányelvekkel. Krisstns országának diadalmas lobo
gója alatt keresztes háborút hirdetett a sötétség hatalma el
len, Nem öldöklő fegyverekkel, gyilkos harci eszközökkel
akarja ezt a harcot megvívni. A'L örök isteni igazság fényével
fogja elűzni az új elvek sötét, ködös gomolygását, a krisztusi
életet megssentelő erkölcs magasztosságával fogja legyőzni az
új erkölcs nemtelen aljasságát és az imádság erejével viszi
diadalra Krisztus országának szent ügvét."!

EmléJkezetesek és időszerűek Márton Áron szavai is: "Úgy
látszik, mintha a romboló és pusztító erők, amelyek az ember
ből eddig is sok gyötrelmet és véráldozatot sajtoltak ki, még
inkább elhatalmasodnának. Azonban örök értékű erkölcsi és
szellemi kincseivel ma is az, Egyhá'L jeleDIti azt a biztos szik
lát, amelyhez sorsunkat köthetjük, amelynek útmutatásával a
mai erkölcsi, szellemi, gazdasági és társadalmi súlvos válság
ból a szabadulást remélhetjük. Me~győződésem, hogya világ
lj gyükos oiaskodás és önemésztő gyötrődés után ehhez az
örök alaphoz fog visszatérni és a sok t'eszteség és keserves
tapasztalatok után egyél/i. társadalm; s nemzetközi életét is a
Krisztus által m.eghirdetett igazság alapján igyekszik majd
be rendezni.6

Bár az első világháború szomorú kiábrándulása mintegy
öngyilkosságba 'kergette a történelmi materializmust, ez. mint
a poraiból megelevenedett Phőnix, a csalóka korszellem által
egy szellemibb, de valójában ugyanolyan materiális. úgyneve
zett biológiai materialista formában jelentkezik, mely a faj
és a vér kultuszára épül. A keresztény bölcselöt" ez nem té
veszti meg és aggodalommal látja, az erkölcsi élet aggasztó
jelenségeinek est az újabb fajta továbbviteli módját: "Ez

4 Xemzeti Ujság. 1941. december ll-i száma.
~ Magyar Nemzet, 1941. V, 18.
6 Magyar Nemzet, 19042. V. 3.
7 Magyar Kultúra. 19402. 5. szám: Jánossy J,: Az erkölcsi élet

agga!'ztó jelenségei.
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a korszellem erősen materialista hajlamot mutat; a hangos
tatott jelszavak megtévesztik ugyan e tekintetben a felülete
sebb megfigyelöt, de a tájékozottabb ember előtt ez a diagnó
zis nem lehet kétséges. Ez a materializmus ma a biológizmus
köntösében mutatkozik. A biológíemusnak az a lényege, hogy
a szellemi életet, a szellemi tényezőket, tehát az erkölcsit is, a
biológiai, szerves életi faktorokra vezeti vissza; ilyen pl. a
vér, a faj. A korábbi materializmus ugyanezeket a szellemi
tényezőket az - anyag váladékának - mondta, A kétféle
materializmus közott nincs lényegi. hanem csak fokozati
különbség.

Ha a biológisták levonnák alapelveík végső következmé
nyeit, akkor az embert állattá kellene kijelentemi.ök és a ma
gasabbrendű állat médjára viselkedniök az egyéni, a családi
és a közösségi életben egyaránt. Az állati létfokon pl. az
egyed valóban csakis a faj szolgálatában áll, a - család ~
egyetlen funkciója a szaporodás és csakis azok az ösztönök a
jogosultak, melvek a testi életet szolgálják. Az állati létfokon
a jó és a r0887. krítéríuma csakis a hasznossági elv és az önzés;
az életküzdelem egyetlen célja az erősebb hatalomrajutása. a
dzsungelnek ez az, örök törvénye.

A tnaterialízmusnek ez a biolégista változata azonban
azért veszedelmesebb, mert a filozófiailag műveletlen embere
ket sokkal könmvebben ejti hatalmába; sokkal hihetőbbnek
tűnik fel szemükben. sokkal jobban kedvez és hízeleg bizo
nyos ősi emberi ösztönnek. pl. a faji gőgnek. a sovén bekép
zeltségnek, az önzésnek, a hatalomvágynak ...

Miként minden materializmus. a biológizmus is benső ter
mészeténél fogva ellensége a kereszténységnek. Ez a terrné
szeti szembenállás azonban ma nem mindenütt és nem min
denkiben tudatosul. De ez a biológizmus veszélyét, illetve ve
szélyességét legfeljebb csak fokozza. mert még a Jóakaratú
emberek sem védekeznek kellőkép ellene. A biológizmus
részleges igazsága (az t. i., hogy az ember testből is áll, de li

szellem benső függetlenségének sérelme nélkül) a tájékozatlan
embert a legsúlyosabb tévedések elfogadására is készségessé
teszi. A tapasztalat mindenesetre azt igazolja, hogy még a jó
hiszemű keresztények is sajnálatosan gyenge ellenállóképes
séget tüntetnek fel az ezirányú, nagy teehmikájú és ügyesen
leplező propagandaval szemben. A hazugság és a tévedés
ugyanis mindíg abból a kevés igazságból áll és él, amel)' benne
található; e részigazság révén sikerül becsempészni a leg
nagyobb tévedéseket az emberek gondolkodásába."

JánOSSY pontokba szedi korunk főbb erkölcsi tévelveit,
Ismertessük csak röviden ezeket a pon toku t:
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L A vallásos élet sokhelyütt erősen érzelmi és ssertartásos,
rítnalísstíkus jelleget öltött. A mai ember a vallásnillik inkább
a külsöségeit nézi (farizeus igazság n, kevesebb érzéke van a
vallás tamatási, tartalma iránt.

2. Még a vallásos emberek is a világnézeti útbaigazítást
igen sok lényeges pontban nem az Egyháztól várják: sőt az
ilyen tanítást illetéktelen beavatkozásnak tartanák.

3. Legszembeötlöbb tünete a korszellemnek a felebaráti
szerétet nagymérvű megfogyatkosása, a gyűlölködés elhatal
masodása a lélekben. A gyűlölködés szelleme háborúba vezet,
melvnek egyik főoka a rasszizmus biológiai eszméje.

4. Félelmetesen megnövekedett a durvaság és kegyetlenke
dés is. Nem véletlen, hogy ma. oly divatos a "megsemmisítés"
jelszava.

5. Sainte eltünt a társadalomból az igazságosság és a mél
tányosság szelleme és érzete.

6. .Az állameszme istenné lépett elő, melv az alvallások
nak és a pótvallásoknak egy jellegzetes istenkáromló formája.

7. A hazudozás technikailag félelmetes tökéletességet ért
el. Mintha sok embert egyenesen az a lény kerítette volna
hatalmába, akit Jézus Krisz.tus a ..Hazugság Atyj~"-nak
nevez.

8. A tekintélytisztelet - szülők, hatóságok, főpapság, tudo
mány, tudósok - veszedelmesen megfogyatkozott.

9. Katasztrófállsan meggyengült a felelösségérzet.
R. P. Carré, domonkosrendi atya, egyike a legkiválóbb

katholikus szellemeknek. 1939. decemberében egyik budapesti
elöadásában mondotta:

.,Elérkeztünk a legnagyobb válsághoz. amely eddig az
emberiséget érte; a nvugati műveltség válságához. Az ember
már nem csak szabadságát félti, hanem azt a lehetőséget is,
hogy vágvódhassék a szabadság után és a szerétet után. A
nyugati műveltség bizonyos embertypust termelt ki, amely
embertarsaival együtt szerétett dolgozni, megbecsülte az
egyént és tisztelettel tekintett a lángészre. A nyugati müvelt
ség a felelősségérzeten épült fel. Ez.t is a keresztény vallás
oltotta beléje azzal a tanításával. hogy az embert a munkája
után ítéli meg az Isten. Értsük meg, hogy az emberiségnek
három kora volt: az ókor, mínt gyermekkor; a középkor, mint
fiatalság; ezekután elérkeztiink az érettkorba. ebbe az újszerii
korba, melynek útvesztőiből csak a lerisztúsi szerétet menihei
meg bennünket."8

Halácsy Carré gondolataihoz kapcsolódva megállapítja,
hogy sokaknál hiányzik ma a lelkiismeret és ismeretlen foga-

A Halácsy: Az európai lélek egyensúlva. cit. Jelenkor, 19+1. máj. l.
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lom a lelkiismeret-vizsgálat. "A külsöség, a cicoma, a festék,
a tarka rongyok elfedik a lényeget, eJs.ikkasztják az embert.
akinek lelke, szíve van és aki egészséges lélekkel jobb sorsra
volna érdemes ... " "Az európai lélek egyensúlya majd akkor
áll helyre, ha a világot átfogja valami: szent, nagy ssolidari
tás, ami nem más, mint a sokat hangostatott krisetusí szere
tet. A kereszténység ma ssívek vágya, jelszó és programm, de
valóban kevesen élik át, amit jelBzóul és pregrammul ki
tűztek."?

Korunk keresztény, Ielkiségű jogásza10 a jogérzék ijesztő
hamyatlását állapítja meg. "A jogérzék ijesztő hanyatlása
korunkban világjelenség. Gyakran és nem alaptalanul hozzák
kapcsolatba korunk lelki válságával, azzal a belsö nyugtalanság
gal, ami a gondolkozó emberek lelkét eltölti; a rend, a szabad
ság egyensúlyán felépülő állami rend hiveinek táborát szinte
már csüggedövé teszi, a felforgatök vakmerőségét pedig ve
szedelmesen fokozza ... , /ferdére nevelt emberek lelkében esz
mények tömege lett hitelvesztetté. hit, erkölcs, emberszeretet,
tekintély, becsület fogalmai kaptak léket, szenvedtek csorbát.
Vajjon ég- és földindulásenk ebben a szellemi kataklísmáiában
épen maradhat-e ott a jogérzék, ami a vallás, erkölcs, becsü
let, humamdsmus eszményeinek talaján nött ki s csak ilyen
talajon virulhatT"

De hát a büntető isteni kéz, ha késik is - ezt az ókori
történelem is tanítja, le fog sújtani, közeleg a büntetés
óráia,"

Ez a roskadt világrend tág teret enged a szellemi pénz
hamisítóknak, akik - mert nem az anyagi világ pénzeit hami
sítják - a gyanűtlan és védtelen társadalomban szabadon
folytatják tevékenységüket. "Zavartalanul működnek, az em
berek nem oly óvatosak a szavakkal szemben, miJnrt a pénzzel.
Nem koppantják öket fémhez, hogy igazi-e a csengésük, nem
emelik őket a íénv felé, hogy valódi-e a csillogásuk t Elfogad
ják öket kritika nélkül, vizsgálódás nélkül és egyre fedezet
lenebb ideákkal az agyukban, egyre hamisabb esengésű sza
vakkal a nyelvükön élnek. míg egy nap ki fog derülni, hogy
minden, amit értékként fogadták, ócskaság, minden, amit
ezüstnek hittek - ólom, mínden, amit szellemi vagvonnak hit
tek - lim-lom ... , szép szellemi vagyonunk, a szavak érté
küket vesetík, mert tömegesen és harsány magabiztossággal
hamisitják öket a pénzhamisítók. Szegény "haza", mennyi gon
dolattalanság rikító takarója lettél ... , szegény, szegény szó:

• Halácsy: Idézett mú.
10 MolDár K.: A jogérzék hanyatlása. Cit: Jelenkor. 1940. ápr. t5.
II Lélekszava. 194-2. április.
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"nemzeti" mennyi oktalan részegség takaró lepedője.•. , ,,sza
'badság", csengésed ezüstje alatt ólom a mag, vagy lánchoz ;jó
acél . .. , ,,eszmény"; ssentböl üettél hős, hősből sdffőr és sof
f6rból "motor" ... "lZ

A kor krísztust lelkiségből élő írója a szerencsétlen ifjú
nemzedékhez fordul, amely megvetve a tiszta forrást, a beom
lott kútra ment meríteni. Atyailag szól az "új" utakra tévedő
ifjúsághoz:

"Ha ti tehát most - mint azt tenni szándékostok - az
ember örök kapcsolatait oldozgatjátok és újra visszazsugorít
játok öt, a széleset, a tágat, a nagyot, az egyenetlent, a világ
az élet rejtélyei között iránytalanul hányódó csak testi, csak
faji, csak anyagi önmagává - bizony-bizony - a Semmiség
gyermekévé értéktelenítitek. Mert az ember túl van a fajtán.
Az em ber több, mint - a fajta. Az életet az ember hordja.
A fajta mulandö, - az ember él tovább. örök. Ezért nem fajta
a magyarság, hanem lélek. S ezért múlhatatlan is. Mert nem
fajtát valósított meg itt, hanem a lelket! A lélek légies, mínt
ri gondolat, s így a halál, az anyag jellegzetes sorsa utol nem
érheti."

ÓVa inti a fiatal generátiót, hogy hazájának sorsát az "új"
elvek szerint alakítsa. "Nem! Nem! barátom, ne kívánjátok
Ti "új idők" szellemében átalakítani a magyarságot, Azok az
új idök nagvon-nagvon múlók. Az embernek, mint materiális,
anyagi hatalmi lénynek szervezése, ha még oly gigantikus
méretű is, nem lehet tartós (én ezeket az "új" mozgalmakat
mind-mínd a materíalista-atheista világ utolsó magy ifelgyúlá
sának tartom; káprázatos sikereknek - usque ad absurdum).

A modern gondolkozás már túlmutat ezen a Te "új" em
bereden. kinek világképében kizárólagos szerepet játszott s
Isten helyét is elfoglalta az ember. Túlmutat rajta és meg
mutaiia a még újabo kori embert. S ez nem más, mint az
egyetlen, az örök, az egy igaz Istent újra meglátó selötte
újra alázatosan leborulö - régi ember!

Kenyeret, hatalmat. ideig-óráig talán adhattok híveitek
nek, de megnyugvást, élet-hitet, célt és értelmet a Létnek, nem!
Mert azt csak a Lélek adhat. S a Ti rendszereitekben. a Ti
rendetekben a Léleknek he-lye nincs. Ott csak anyag van. Test
és faj. Hatalom és kenyér. Munka és világgazdaság. Szám éli
számtartás. .Az a világ, melyet Ti készítgettek az ember szá
mára - lélektelen. következőleg - istentelem viilág. Mert Isten
azt a világot, melyben Iélek nincs, magára hagyja. Ö csak a
lelken át lép a világba. S ha kilép onnan, magával viszi az
Igazságot, a Jót, a Szépet, az Erkölcsöt, mert azok csak

12 Szabó Z.: Magyar Nemzet. 1940. 218. sz.
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őbenne lakoznak. S a ezeretetet is, mely nélkül a világon min
den életnek el kell en yésznie. A!l. a világ, melvben a legesleg
újabb - a Tiednél is újabb - ember fog élni, ismét lelkébe
fogadja az Istent.

S vele újra visszatér akokor a sajgó földre az elűzött Igaz
lág, a megtiprott Jog, a feledett Szépség, a meg vetett Erkölcs
M az éltető Szeretet.U 18

Éles szemmal jellemzi a kort P. Borbély jé~stársaságj
atya, a szellemi és politikai harcok elvi alapjairől tartott elő
adásában, mely ae Actio Catholica rendezésében: Szegeden
1941. március 2-án folyt le. ,A mai kor odajutott - mondotta
P. Borbélyelőadásában-, hogy nem kell neki a tiszta eszme,
az em ber megelégszik a nyers tettek sohasem időálló sikerével.
A filozófia, amely a mult század közepéig uralta az emberi
szellemet, eltünt és heiuet vad életösztön foglalta el. Ez az
életösetön gondolkozás nélküli, szüntelen akcióra sarkalja [IZ

embert, amely ilyenformán nem fog többé elmélyülni, hogv
feleletet keressen és találjon az élet nagy kérdéseire. Megszűnt
önálló gondolkodó lenni és beleolvadt egy uniformizált kollek
tiv szellemi rendszerbe. Ennekkövetelőzése megöl minden
egyéni. inspirációt ... " Viszont "az Egyház nem ha ladhat
azokkal, akik hangoskodva hirdetik az új világot, mert az
Egyháznak olyan öröksége van, amely nem engedi, hogy mú
landó részeredményekért elárulja az egész embert. Az Egyház
az egész emberiségért, az egész yilúg életéért folytat harcot.">

A rnodern társadalomtudom» ::;.: katholikus művelöje'"

szintén lesújtó kritikát gyakorol a korszellemről és az újkori
társadalom alapvető, kereszténytelen hibáiról. Mindenekelőtt
megállapítja, hogy "korfordulón' vagyunk, egy régi kornak 
a gyárgazdálkodásnak. az industriális Iiberális-kapitalismus
nak és féregnyúlványának, a szabadgondolkozásnak - a vál
ságába kerültünk. A mai kor uralkodó jellemzője - a világ
nézet. Kivételes és csak ilyenkor, korfordulók alkalmával l'SZ

lelhető, szédületes történelmi események forgatagába került a
világ."ls

" ... a XX. század olyan "történelmi kor", amelyik méltó
módon esatlakozhatdk akár a keresztes hadjáratok, akár a Ior
radalrnnk korúhoz. A kérdés f'sa:k az. hogy erkölcsi értelem
ben nagy kor-ef Erre a jelenben még nem felelhetünk. Választ
erre a kérdésre csak akkor lehet majd adni, ha már meg lesz

13 Szentkúthy Pál: Barátsághi dorgálás... Cit: Magyar Nemzet.
14 Magyar Nemzet, 1941, június 3.
1& Mieth Tsh-án.
lS Mieth: Az eszme és lf'lkiség szerepe a keresztény társadalom

tudományban. 194-1. 10. oldal.



t07

a XX. század "eszméje", lelkisége. Ez egyelőre még nincs meg.
}Jlöttüm'k nagy krístálvosodási folyamat megy végbe, még
rendszertelenül, kapkodva, bizonytalanul, de kétségkívül a
nemzeti totális eszmének is megjön a maga kíbontakosása ...
Új eszmének, még pedig valami egészen sajátosan eredetinek
kell szűletnis a liberális kapitalizmusból és a marxizmusból
származtatott nemzetlszocíalismusnak a kényszerű vadházassá
gából. Ez a történelmi messalíance fogja eredményeeni az új
eszmét. Hogy milyen lesz ez, még nem tudjuk. Mindenesetre
nem lesz tökéletes falanszter" beteges kollekt.ivismus, fajimádó
totalitás, sem az állam fogalmát az Istennel egyenrangúsitó
unlversalísmus, de lesz egy eszme, amely formáival hozzá fog
símulni a gépi és vegyi csodák között élő ember modern egyé
niségéhez ...

Az Egyház kibírta a kétezeréves küzdelmet s mindenkor,
még ha erkölcsi tekintélye néha meg is csappant, diadalma
san került ki a küzdelemből, Isten. útjai pedig ismeretlenek.
Sokszor hagyja búr.iámzani ft bűnt. Egy egzaltált ügyvéd boss
8zúját engedi megvalósulni, beteges eszme, aljas emberi cél
nyer befejezést nagyobb, nemesebb célért ... Lenin pontot tesz
az orthodoxia eltévelyedései után, a német protestantizmust
Hitlerben bünteti megkevélységéért a Gondviselés, de áll az
Egyház s előkészíti hatalmas szeroezetéoei az igazi, kri$ztusi
demokráciát, a fajok és nemzetek, birodalmak ésvüágrészek
nagy egyesülését, (IZ egy akol és eg.1J Pásztor fenséges gondo-
latát 17

" a világ, a társadalom békéje, Isten országa e földön
és a mennyben, ez az, ami az igazi társadalmat jelenti."16

.,Eme társadalmi rend kikeletkezéséhez azoniban mélységes
hitre, gyako-rlatilag egy-két erős, bátor kézre s olyan eszmére
van szükség, amely magának az, Úr Istelllnek a szándékát fejezi
ki egyetlen szóban: szeretet ...19

"Egy tisztultabb, Istenre, lelkünkre és szabad akaratunkra
felépített társadalmi eszme cserélje fel korunk divatos sze
mélyi kultuszát és államimádatát s akkor végre megtaláljuk
azt, az emberiség javát szolgálö eszmét, amelyre a társadalom
tudomány két és félezer év 6ta hasztalanul várakozik.?"

Azonban az Egyház útját az ellenséges erők indokolatlanúl
sokszor keresztezték és keresztezik. Mieth Bougaudnak'" II

1; Mieth I.: Idézett mű, 48. oldal.
18 Mieth 1.: Az eszme és lelkiség szerepe a keresztény társadalom.-

tudományban. 19'1. 82. oldal.
JI Mieth: Id. mú 128. oldal.
20 U. o. 190. old.
21 Bougaud: Kereszténysée és KOI 11111.:. lr. k. 362. oldal.
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XIX. század végén írt jó81a1m.erií kijelentését idési: ..A forra
dalom ellen csak. száz éve küzd az Egyház és nem mondom,
hogy legyőzte, Sohasem volt az a diadalhoz közelebb. De le
fogja győzni, megszabadítja tőle ll: világot; s a megmentett
társadalom ismét anyjámak, szabadítójának fogja nevezni."

Az európai társadalom bomlását, söt züllését a más konti
nensbelíek, így a sárgák szánakozó kiábrándulással nézik.
Imaoka Dsníesiró, a nálunk a huszas években sokáig élt tanár
1925-ben "A hanyatló Európa japán szemmel" cikksorozatot
írt az egyik napilapunkba. halljuk csak a japán bíráló szavait.
,•.Az európaiak, akiket Krísstus tanítványai arra tanítottak.
hogy - szeressétek felebarátaitokat és könyörüljetek meg
ellenségeiteken - kive1Jkő.z.ve keresztényi mivoltukból egyebet
sem tesznek, mint ssldják a szomszéd államokat, gyűlölik hon..
fitársaikat. Akárcsak egy veseni indult esadád tagjai, egyenet
lenkednek egymás között".

A világháború végsö eredményére nézve az európai civili
sátló öngyilkossága volt a finom automatikus pisztollyal, ame
het századokon át rettenetes fáradsággal készítettek és Iínomí
tottak. Ennyi emberi áldozattal és ennyi veszteséggel a Szaha
rát, vagy Szibériát termékeny meaökké tehették volna ...22

Hogy ilyen körülménvék között az egész emberiség, de fö
ként Európa büntetése a rnásodjk világháború (1939.), ezt a
jobb lelkek természetesnek tartják...Isten ítél a világ felettU

, 2 2 ft

nyugaton az alig egy hónap óta tartó háborúban százezrek te
teme borítja a harctereket . " az emberi' kultúra e.sMtözei soha
nem látott arányokban semmisülnek meg, mert valóban a világ
il; soha nem tapasztalt mértékben fordult el Istentől.

.Balgasáz volna azt képzelni, hogy az egyes népek sorsa
f alán a hatalmasok elképzeléseitől függ. Ezek a hatalmasok
csak eszközök Isten kezében ítéletei kiviteléhez, melyek végre
hajtásában kölcsönösen is felhasználhatja öket".

..Hogyan i..s méshetné a világbíró Isten büntetlenül ezt az
Hetet melyet a nemzetek Iolvtatnakt"

,.Az Isten az, aki, a világ felett és nemzetein ítél; az Ö vé
delme erősebb minden földi hatalomnál. ágyúk, tankok és
bombavetök míbliöinál...~3

Ez a felfogás cseng ki Mihalovicsnak 1940. karácsonyán
írt vezércikkéből."

Minden, ami ma Wrtén ik, az végső okában Isten rettenetes
világítélete. El kelle-t t pusztulnia mimdannak, ami ellentétbe

~2 Magyar Nemzet, 19402. március 5.
~2a A Szív, 1940. június 8.
23 A Szív, 1940. június 8.
24 Dolgoz6n6k Lapja.



került Istennek a lrÚvekbe írt törvényeivel és: Fiának evangé
liumával. .. Isten tartja világítéletét. E borzongató ítélet sötét
jéból élesen világosodik ki a kibontakozás útja: Isten országa.
.Az ítéletnek egyszer vége leszen és holnap már építenünk kell.
:Meggyőződésünk, hogy iDJinCS más stilusunk, mint Krisztusé,
ezzel építhetünk csak békés és boldog országot. Azért mondíuk
bizalommal: Jöjjön el a Te országod! A!h Isten országa, a nem
zetek békés, nagy családja, amelyben nincsenek nagyhatalmak
és kicsi nemzetek, nincsenek kizsákmányoló világhatalmassá
gok és nemzeti létükért rettegő kis népek. Ellenben akadály
talanul érvényesül Isten akarata, hogy mindem nép diesérje az
Urat s egymással versengve vigyék diadalra a haladás valódi
feltételét: Isten örök elhatározását az ember boldogságáról

Még határozottabbani körvonalazödík a jelen szenvedéseinek
és a jövő biztos diadalának képe Mihalovicsnak az 1941. októ
beri Katolikus Nagygyűlésen mondott szónoklatában, ahol a
katolikus hívők szerepével foglalkozik a wilágvlbarban. l\1iha
lovíes beszédének - melynek a mai idők viharában iránytű
jellegét érezzük - bevezető részét egészében közölnők.

Nekem arra a kérdésre kell válaszolnom - mondotta a szó
nok a Katolikus Naggyűlés hallgatósága előtt -, hogyaka·
tolíkns magyar hívő miként áll az idők viharában! Miként
nézi a háborút, ezt az apokalyptikus orkánt, mely országokat
dönt halomra, városokat tesz egyenlővé a föld színével, s Euró
pára szörnyű ímséges esztendőket zúdít! S miként nézi azt a
második háborút, mely a lelkeik térségein dúl s mely megismé
telni akarja a történelemnek eddig még mindig fiaskót vallott
kísérletet, hogy t. i. végezzen Krisztussal t

A tájékozódás ma valóban nehéz, mert a viharral sötétség
azokott együttjárni és ez a sötétség még a jószándékúakat is,
megkísérti, vagy tévedésbe ejti. Hogyan tekinti tehát a kato
liJkus magyar hívő az idők viharzását l

Rendíthetetlen optimizmussal. Eltólja magától a fekete
szemüveget. nem lát merö Ieketeséget. Az események mögé néz
rendíthetetlen reménysége, hogy Európa visszatér Krisztushoz.
Mire alapítja reménységét, amelyet minden remény ellen táp
lál magában! Róma meggyőződésére,a mult tanúbizonyságára,
sajátos magyar helyzetünkre.

Elsősorban tehát a pápák meggyőződésére. A Piusok tele
vannak elpusztíthatatlan bízalommal. Bár az idő egyáltalán
nem Krisztusnak dolgozik 8 az orkán ellene úgy tombol, mint
még soha, még sem szűnnek meg azt hirdetni, hogy az Egyház
csodálatos megújúlás és triumpháló győzelem elé megy. A ma
gyar katolikus a kor orkánján keresztül is felfogja ezt a Ró
mából jövő optimizrnust és rendíthetetlenül hiszi, hogy Krisz
tus egyháza a legújabb üldözések ellemére mindjobban megújűl
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és mínd diadalmasabban énekli a világot meggyőző httről az
Éne;kek énekét.

Bizalma második alapja a mult tanúbizonysága, Mennyi
elszánt ellenség tört már az Egyház életére a történelem folya
mán, és hol vannak ma.I Stat crux dum volvitur orbis. Európa
meatérésének egyetlen akadálya a modern. ember gőgje és
határtalan önbizal/rru( volt. Ami most történik. az éppen
ennek a gőgnek és Ö'nbizalomnak a letörése. Most folyik
a forradalmi Európa megaláztatása. A francia forradalomból
kinött bálványok. mint amilyen a hamis demokrácia, a lelket
nem ismerő kapitalizmus. az antikrisztusi marxizmus. hol van
nak ma! A totális háború összetörte a bálványszobrokat, Kicsi
nyek lettek és szegények, és erőtlenek. És habár az őket össze
iörő korszellem maga i!' apostasiába ment, neki sem lesz más
sorsa, mímt a korábblaké volt szaporítja az emberi szellem
csődjét. A mult bizonysága alapján bizonyosan hisszük. hogy
megjő mindenfajta istentelenségnek a vége és bekövetkezik
Európa meetérése. Európa ma még a kereszten függ, de Dis
mas lesz belőle, az egykori gonosztevő. most pedig jobb lator.
akit az utolsó pillanatban mégis csak megtalált Isten kegyelme.
Európát nem lehet Krisztus nélkül újjáépíteni. Úgy kell fel
építeni. mint egy templomot, nemcsak cementből és vasból.
nemcsak technikából és polibikából, hanem leg főképen Jézus
Krisztusból.

Bizalmu II k harmadik alapja: sajátos magyar helyzetünk.
AUg van ma ország Európában. ahol ilyen rendben. ily nyu
godt körűlmények között s a lelki Ielkéssültségnek ennyi lehe
tősége között tarthatnánk Katholikus Nagygyűlést, S mindez
azért lehetséges, mert országunkat Szent István, fényessége ra
gyogja be és napnál világosabban felismertük. hogy Szent Ist
ván nem csak multunk dicső alakja, hanem jövőnk biztosítéka
is. Lelkünkből kivánkozik az a kérdés, mit akar voltaképen a
Gondviselö velünk azzal, hogy ősi határainkat fokról-fokra
kiegészíti, nemzeti életünket mind határozottabban a mélyebb
kereszténység sínpárjára helyezi. Hátha az a küldetésünk, hogy
II Krisztus-országot úgy kell mutatnumk Nyugat felé, mint bol
dogulásának útját ... Jól mondotta eg~i magyar Író. hogy a
magyarságnak hazát nem a legelők adtak, hanem az a kül
detésérzés, hogy dolga van a földön Kelet és Nyugat között,
kereszténység és pogányság között. A magyar katolikus tehát
azzal az optimista hittel áll az idök viharzásában. hogy nem
sokára ütni fog az óra, amikor nagybeteg Európa Krisztusnál
keresi gyógyulását. Éppen azért a magyar katolikus nagyon
jól tudja azt is. hogy Krisztus híveinek nagyon fel kell készül
niök erre a sorsfordulóra. Most legyen a hitük heroikus, a re-
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ményük pedig hegyeket mozgató, mert csak heroizmusig érő
hittel és reménnyel lehet sorsokat megváltoztatni",

Mihalovics hangsúlyozza, hogy a "Krisztus-ország meg
valósítása nem utópia, nem délibáb kergetés, hanem reális ie
hetöség, mely biztosan valóra válik, ha a cselekvés útjára lé
pünk". Optimizmusunkat nemzeti szempontból a magyar kato
Iicismus jól megharcolt utolsó ötven éve is alátámasztja. A régi
ellenségek lebuktak, a katolikus frontnak aktív erői vannak,
fokozódik belső egységünk. De a jövő újabb munkára hív. Az
.apostoli köztudatot tovább 'kell fokoznunk, ki kell kapcsolnunk
a jóravaló restséget, fokoznunk kell a vallásértelmi világossá
got a hivők elitjében. Fel kell ébreszteni a modern ember alvó
lelkiismeretét. Jól képzett vezetőket kell nevelnünk. Biztositani
kell a katolikus front egységességét, a magyar családok er
kölest és anyagi védelmét. Legyen a papság ennek a diadalma
san terjedő apostoli szellemnek lelke és ihletője. Hozzájuk csat
lakoszanak ininél nagyobb számmal a buzgó világiak. Papokhoz
és világiakhoz egyaránt szól bezáró felhívása: "Lássák meg
tehát Róma jeleit. A Jövő biztosan Krisztusé, úgy dolgozzanak
tehát, mint akik a biztos holnapból léptek a mába".

Sötét jeWk jönnek Rómából is. "Beteg az emberiség, halá
losan beteg, elhagyta Istenét, fenyegeti, egyre közelebbről,
fenyegeti az igazságos Imen szörnyű haragjának napja. A'l.
emberiség halálosan beteg. mert elfordult Istentől; Az épülő
városok központját már nem a dómok, nem a templomok képe
zik A közéletben nyoma veszett az Istenközponniságnak. Be
szorították a "vallás kategóriájába" s ráfogták. hogy "magán
ügy" s megvonták tőle a közéleti jogot. A szórakozási alkal
mak nem csak, hogy időt nem engednek Komolyabb elmélyü
lésekre. hanem egyenesen az alsóbb ösztönök szelgálatára sze
gödtek. Az állam életének vezetésében Isten országának szem
pontja ismeretlen fogalom, vagy a legjobb esetben örüljön, ha
azt megtűrik. Az iskolák, főleg az egyetemi oktatás az Istentől
való elfordulásnak egyenesen Iellegvárai. Hitoktatás nincs;
vagv ha van, csak a középiskolákban. Ott, ahol a legnagyobb
szükség volna rá, az egyetemeken, szóhoz sem juttatják. Az
egyetemi oktatások közömbös. vagv, egvenesen vallásellenes
álláspontja "szellemi tömegmészáolás" az állam pénzéből]

Korunk elfordulása Istentől egyszersmind elfordulást je
lent a kinyilatkoztatástól. És itt van a baj konkrét formában.
A középkor Istenközpontisága egyben krisztusközpontiság volt.
Eleven krlsztusi hit nélkül, a kinyilatkoztatás komoly elfoga
dása nélkül az Egyház valóban csak merő emberi, bár meg
magyarázhatatlan intézmény marad. De ezzel szét is esik és
érvényét veszti mindaz, ami a középkor világnézetét. magán
és nyilvános életét olyan csodálatos egységbe fogta át. Isten
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azonban nem haeudtolhatja meg magát, mert Ö az örök Igaz
ság. Ha Krisztus az egyedüli Világmegváltó, Istentől a valódi
béke és boldogság forrásától nem várhatunk békét és boldog
ságot, hacsak nem. a k.inyilatkoztatás teljes el!fogadásával, mi
ként tette azt a középkor. A:h örök Isten fogalmának mondana
ellent a valódi béke és boldogság, amely nem a világmegváltó
Krísstuson, mint szegletkövön épült fell De Isten nemcsak az.
Irgalom Istene, hanem a bosszúállásé is". "Enyém a bosszúál
lás, én' megfizetek anlD.l8lk.idején, hogy lábuk elcsúszamodjék;
közel van a vessedelem napja és az idők sietve érkeznek.ZI A7.
emberiség az Istentől való elfordulásban elesúszott, a földre
vágódott s most nyomorultan terül el a tévtanok poesolváiban,
ahol utoléri őt a bosszúálló Isten a sietős idők veszedelmével.
A jövőhöz vezető első lépést tehát akkor fogja az emberiség
megtenni. ha beismeri eltévelyedését Istentől, Krlsstustól, a
kinyilatkoztatástól. Ha eet nem akarja megtenni, térdre fogja
kényszeríteni "Isten", a ,,"bosszúállás ura", mert a bosszúállás
Ura szabadon cselekszik: "ellenségeit csak azért engedi szöhoz
jutni, hogy megdiesölttessék bennök", "hogy megtudják, hog y
Én vagyok az Úr:'28

De ugyanekkor, mikor a világ egy mélypont felé zuhan,
sőt már el is éri, ebben a kegyetlen ember-télben a Gondvise
lés a lelkek mélyén már érleli az újélet vetését és előkészíti a
krísstusí megújúlás óráját. ,,A Ieszültség elérte a tetőpontot.

A ma embere szenvedése is eljutott az elviselhetetlenség azon
pontjához, ahol biztosan tudjuk, hogy történnie kell valaminek.

És ez a valami meg is történik.
A túlfeszített húr egyszerűen elpattan.
Aharangok megkondulnak.
És a feltámadás nlYomában útnak indul az új, a diadalmas

élet.
Lehetséges ez! Ma! I94I-ben?
A lehetségesnél több! Beteljesült 'Valóság.
Vagy még mindíg nem érezzük a Feltámadást,sa nyomá

ban fakadó új élet Iorgószelét'l És nem látjuk a diadalmas
Krisstus, a Feltámadott ragyogó nyomáU

Pedig itt tündökölnek mindenütt, ahol a magábaszállás,
a megkomolyodás, az elmélyülés, az építeni akarás első jelei·
'vel találkozunk. E jelekkel pedig úgy vagyunk, mint a kikelet
első hírnökeivel, a lassan zöldülő rét első virágaival: szégyen
lősen és lassan bújnak elő a föld termékeny méhéböl, 8 mire

2& Deut, 32, 35.
28 Exod. t" tS. Gallus: A boldogabb jövő alapja. Cit: Magyar'

Kultúra, t94-2. to. szám.
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ráé'bredünk ittlétü.n.he, már elborítják a merL.6t és újjongva
terítenek a ,fiatal tavasz lábai elé színpompáa szőnyeget.

Hallgassunk csak mélyen bele a még mindig fenyegetően
dúló vihar vad morajlásába. a fülsiketítő súgások között nem
hallunk semmit! Nem ,,mellékzörej" e pár, csakis a finom
füliiek által észlelhető hang! a. viharos felszín alatt gerjedező
élet nesze ez! Moet még csak alig hallható hang, rövidesen
diadalmámoros ének, melynek ritmusa az új élet felépítő mun
kája iitemét ssabályozza,

És Inem tűnik fel nekünk, ha mélyen a szemekbe nézünk,
az a megmagyarázhatatlan, szokatlan fény, amellyel aUllőtt
sohasem találkoztunk' Nem lidércfény ez, s nem is a háború
füstölgő zsarátnokainak. vagy véres rémlátásának visszfénye!
Több mindennél, ami azelőtt volt: az ismét felújúlt éLnIi, alkotni
és építeni akarás nagy igérete ...

Higyjünk ebben az életben. S ami lényegesen több, esatla
koesunk a diadalmenethez. Legyünk mi is ott az új élet, az új
építés, az új teljesítmény, az új kultúra alapkőletételénél...
Legyünk ott, mert a Feltámadott, akí legyőzte a halált és ár
talmatlanná tette a romlást, munkatársává avatott 8 akarja,
hogy Vele együtt fáradjunk az új világ felépítésén ...

Higyjünk munkánk sikerében. Végső elemzésében nem mi
építünk és emelünk gigantikus méretű falakat, hanem a Feltá
madott. Mi c88lk szerény eszköz vagyunk és leszünk az új életet
fakasztó kezében. Ez azonban teljes odaadással akarjunk
lenni ...

A húr végre elpattant ...
Az új élet pedig elindult a Feltámadottal, hogy ismét újra

építse az annyiszor rombadőlt világot.27

Mintha már közéledne a jobb jövő Adventje. És "a jövö
Adventje Jézus Szívében" van." "Ha mélyebben betekintünk
az emberiség világtörténeti fejlődésébe és párhuzamba hozzuk
a jelen törekvéseit és a mult tapasztalatait, nem lehet kétséges
előttünk, hogy egészen új világ küszöbén állunk, oly átalaku
lásnak szemlélői vagyumk, amelynek végső változatához ha
sonló jelentőségű alig van a világtörténelemben. Társadalmi és
faji harcok eredménye lesz ez az új világ. Bs ha a harcok hevé
ben elhangzó jelszavak mélyebb értelmét igyekszünk megér
teni, nem tagadhatjuk, hogy a törekvés oly világ megalkotása
felé hajad, melvben :a társadalmi és faji ellentétek elsimulnak
és egy nagy világállam füzi egységbe a föld népeit. Nem ide
tartozik elbírálni azt, hogy mennyiben lehetséges a világállam

37 Wimmer Anselm O. S. M.: A húr végre elpattant. Utunk. 1941.
IV. t-

u Csávossy: Az idők nagy jele, 1937.

In. Múiú Iehú: Chrimla ViDeit •••



· és mily szoros lesz az a kapocs, mely a nemzeteket egymáshoz
fűzi., de azt megállapíthatjuk. hogy csakis a kereszténység és
pedig a katölicízmus alapján jöhet létre a nemzetek és népek
szövetsége . .. Már é~ÜJk is az új nagy világállam, a nagy
keresztény egység közeledtét JézUB Szíve égisze alatt. A kato
Iikus gondolat győzni. hódítani kezd. De csak e jelben fog
győmi., melyet maga az Isten adott az utolsó századoknak. 
Ez lesz nektek a jel-, mondíák az angyalok a pásztoroknak, 
találtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolban; fekve _.28

Nagy Konstantin idejében az égen jelent meg a századok jele, a
Kereszt: - E jelben győzni fogsz l -. Most Krisztus helytartója
írja rá, az idők borús égboltjára ragyogó vonásokkal. - Ime
új jeJ, tele üdvösséggel és isteni erővelI - és lefesti az Isten
Fiának Szívét szeretetlángoktöl övezve, kimagasló kereszttel.
Még nem eléggé értjük meg ezt a jelt és azt véljük, hogy nél
küle is lehet üdvösségünk. Az új társadalmat csak Jézus Ssí
vére építhetjük fel.

Ennek az új társadalomnak a felépítésében és előkészíté
sében (Actio Catholica) nagy szerepe lesz CSáVOS6Y szerint a
világiaknak..,A világiak soraiban kell, hogy kezdetét vegye a
nagy megújhodás. Világi apostolok lesznek. a XX. század
rendje. Meg voltak a XIII. századnak a maga domonkosal és
fereneeseí, meg voltak a középkornak a maga lovagrendjei,
meg volt a renaissance és reformáció korának a Jézus Társa
sJlga; mindezek folytatják áldásos működésüket - de az eman
cipált és profán XX. század sajátos térítői világi apostolok
lessnek munkás zubbonyban és miniszteri frakkban, az egye
~mi katedrán és a fejedelmi székben, községi tanácsban és a
világkongressausokon. Jézus Szíve jegyében kell megkezdödníe
az új Adventnek tudományban, művészetben, szociális téren, a
nyilvános életben, kereskedelmi, gazdasági és ipari téren. A
természet alávetése az ember természetfölötti céljának a mo
dern profanátióval és emancipátióval szemben Jézus Szíve
szellemében, ez a jövő programmja ...

De ehhez nagy szív-tisztaság kell, .mert csak a szívtiszta
ság fölött emelkedik fel az új országnak, Jézus Szíve birodal
mának ragyogó napja ...30

Az új rend tehát Jézus Szívére épül és a Lélek, "aki meg
újítja a föld színét" dolgozik misztikusan az előkészítésén. Ezt
látja és érzi a gyóntató atya, ezt olvassa a lelkek megrezdü
Iéséből, melvek egy, a középkornál is mélyebb vallási megűi
hodás kifejezői, főkéut a világiak körében. "A gondviselő
Isten irányítja az emberiség történelmének 'folY/aSát. A Szent-

28 Luk. 2. 12.
• 0 Csávossy: Id. mű.
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lélek. Isten Ihleti, élteti az emberiség lelkét: a~ Egyházat. A
Szentlélek az indttöia és irányítója az Egyház lelkiségének is
8 e lelkiség hordozóinak: a kegyelmi életet élő keresztények
nek. I

1. Bele-belefigyelve a lelkek világába, meglehet sejteni egy
-egy kornak szánt isteni tervet. Egy bizonyos lelki irányt, len
dülést és diadalmas fejlődést, szóval Istenünknek megvalósuló
gondolatát. És azt, hogyan tereli leheletfínomsággal a Szent
lélek ennek a tervnek megvalósítása felé a lelkeket és milyen
összhangzatossággal vezeti e felé a cél felé az Egyház kegyel
miségét és egyesek lelki életét ...

:Micsoda fönséges módon, minden lelki megrn'YilvánuláBt
.átitatva megvalóslll a mi Urunk igérete nyomán szent Szívé
nek diadala, kegyelmi kiáradása! A XV. század nagy lelki fel
Iendüléséhez, a - devotio modernahoz- hasonlóan jelentkezik
- de még áthatóbban - ez az új virágzásba zsendülő lelkiség!

Hogy lobban fel - a tovaterjedő kegyelmi tűz gyújtására
- a lelkekben: gyermekekben és felnőttekben, a legkülönbözőbb
állású világi Iérfiakbam és nőkben valami újult vágya benső
élet után! Saját lelkük kegyelmi kiteljesedése után! És micsoda
gyönyörű lelki fejlődésnek vagyunk tanúí mi, az isteni Lelki
vezető kicsiny segítői!

A kegyelmi életet élő keresztények folyton növekvő töme
gén. lelki arculatán olyan újjongásra késztetően tűnik elő egyre
sugársöbb ragyogással egy-egy vonás! Éppen az a vonás, ame
lyet korunknak szánt az Úr! És amelyet maga a Szentlélek
formál ki kegyelmi benvúlásaival: mindinkább élesztve a szí
vékben az engesztelő szerétet Jézusunk semmibe vett Ssíve
Iránt,

2. A7J összefüggéseket nem lehet meglátnunk!
Amilyen élesen válik ki az emberiség tömegéből az Isten

atyjukkal nemtörődő tékozló fiúk tábora és az Istent gyűlölők
cinikus gőgge!.. ravasz simasággal ármánykodó rohamesapata,
annál bódítóbban dolgozik Isten kegyelme, hogy egybegyűjtse
a hűséges lelkeket, az Isten ügyéért küzdök diadalmaskodó
éJcsapatát, és szembeállítsa amazokkal!

A gonoszság leplezett. vagv nyiltan kirobbanó gyűlölettel
szedi össze minden álnokságát és ölti magára a hazúg elmé
letek, sikerek, jelszavak megejtő igézetét, hogy csapást mérjen
Isten művére, magával sodorja Isten gyermekeit ...

De Jézus, a mindig győztes király is kitárja szeretö Szí
vét! És a lelkek nesztelen magányában még ellenállhatatlanab
bul árasztja ki kegyelmét, erejét. Belőle indult el az új tűz is.
Ez a Szív támasztja a 'n;ag~' kegyelmi éhséget, izmosítja tett
erőssé szeretetünket, és vonja-fonja maga köré a jóakaratú
.emberek ssívét , ..



116

Mintha visszatérőben volna a középkor mély, egész életet
átható vallásossága! Az elegáns roha olykor egy-egy órára
Tezeklóövet takar ...

Hála a ml Urunk Jézus Krisztusnak, megértük, hogy nap
jainkban ismét kicsókolta a Szentlélek tüze az Egyház kicsiny
ágaiból is az engesztelö-vezeklő lelkület titkos illatú, drága.
rejtett virágát."81

& a Szentlélek mindenkit hív: ütött a cselekvés órája.u A
háború míndent felforgató órája süvít végig a szerencsétlen
Európán és határain túl, az egész világon. Világégés van és
a föld megremeg az egymás ellen felvonuló mammuthadsere
gek ka tonás lépése alatt.

Nemcsak a föld remeg! A lelkek ist
Az emberi lélekben is földindulás van. Eddig nemsedtett

mélységek szakadnak fel pillanatok alatt és soha nem ismert
problémák kerülnek váratlanul felszínre.

Viharzik az emberi lélek.
Mi lesz vele, ha e viharba nem szél bele az .isteni Lélek,

hogy rendet teremtsen és termékenységet bístosítson ott. ahol
eddig csak rombolást és sivár terméketlenségét láttunk!

Az apostoli munka tehát felfokozott mértékben idószel"6.
mert a Szenitlélek - kivételes esetektől eltekintve - ~ as
otet. választja, hogy eljusson a vajúdó, sokat hányatott Lélek
hez és megszólaljon. benne.

. . . A fejünk felett végigszáguldó orkán a társadalom épü
letét is megrendítette. Halljuk, mlnt recseg és ropog minden.
Vihar rázza az ősi fákat, falakat és ádáz, mindenre kész ellen
ség döngeti a kaput, hogy bebocsátást nyerjem...

Kaosz keletkezett és zűrzavar,

És mi az örvény szélén haláltáncot kezdünk lejteni.
A világnézetek közti ingadozás kárhozatosan vessedelmea

haláltáncát .,.
Az óra, a cselekvés órája ütött.
A valóságra ébredtünk végre s annyit már tudunk, hogy

cselekednünk kell ...
Végelemzésben nem vagyunk egyedül. Velünk van és mű

ködik az isteni Lélek, mínden apostoli törekvés, munka é8 ál
dozat, áldott lelkek isteni tüze, legyőzhetetlen ereje. Elvégzi
Ö, amit mi nem tudunk megtenni és lIl'Yélbeüti Ö, amire mi nem
vágvunk Képesek.

Az apostoli embernek elsősorban látnia kell.

31 Utunk. 19402. ápr. t. P. Gyalogi Szevér: Engesztel6k.
32 Wimmer: Űthan a Szemlélekkel az apostoli cél felé, Cit: Utuok,.

19.1. dec.• 19402. jún.
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A szemet, melynek vaJrságáról oly szépen beesél az isteni
Mester, a Szentlélek tanítja meglátni. Ezt kettős értelemben
teszi. Először a valóságot. híttatja meg vele... (Aztán) meg
Játtatja vele azt, aminek lennie 'kellene, ami azonban hiányzik
és mdnes meg.

'" az apostoli embernek akarnia kell. Az apostoli ember,
aki az üdvösség útját egyengeti, ezen isteni akarat tűzénél lob
bantja lángra hajlíthatatlan akarata fáklyáját.

Az apostoli !küldetés nem cím, rang, kényelmes positiö és
nyugodt ívelésű életpálya, hanem izeadságos munka.

És Ő, aki Isten napszámosaként ernyedetlenül dolgozik,
voltaképen nem tesz egyebet, csak viteti magát az isteni Lélek
kel és lépést tart lelket megszentelö járásával.

. " ekkora, teljesítőképességünkhöz túlméretezett feladat
megvalósításához természetfeletti erő kell. Ennek adományo
.zója, forrása. és folytonoe megújítőja a bennünk működö isteni
Lélek.

A Szentlélek táplálja, komoly lelki élet termékeny talajA·
ban gyökerezik és abból fakad fel a sikerteljes apostoli munka.

Célja kettős legyene Isten lll8.gyobb dicsősége és a halha-
tatla.n lelkek örök üdvössége.

Útban vagyunk az apostoli cél felé.
De nem egyedül.
Mert velünk jön az isteni Lélek, hogy tökéletesítse mun

kánkat és megtermékenyítse fáradozásainkat.
.. , hálát adunk az Úrnak, hogy minket, az apostoli cél

munkásait és a Pneuma szolgáit szárnyra kapott és magával
ragadott a pünkösdi vihar.

Kemény emberek vagyunk.
Minél inkább viharzik, annál jobb. Nem félünk a víhar

tól és nem 8Zédülünk a magasban.
:Minél jobban tombol. annál nagyobb az örömünk és lendü

letesebb az apostoli célhoz vezető szárnyalásunk.
ü8alk tomboljon !
Legalább tuajuk, hogy a lelkekben is pünkösd van és hos

zánk is "elközelget a Isten országa".

IX. FEJEZET.

.1Iagyarország különleges helyzete és fontos szerepe
a változások idején.

Ebben a világbüohödésben és átalakulásban ránk, magy6
rokra úgy látszik különleges szerep várakozik. Minthaerreuta1·
~áJ:I8k maguk a történelmi események, erre a magya.r katoliku
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:közélet vezetőinek megsejtéesserű megállapításai. erre a mos->
taní pápának, XIII. Piusnak legutóbbi, 1942 júliusában a ma
gyarokhoz küldött üzenete, melrben azt kívánja, hogy "Ma
gyarország a változó idők tévedései és kételyei között erős őte'
és oltalmazója legyen a keresztény emberiségnek és évköny-
veibe az ősi példákhoz méltö, a késő unokák számára pedig
valóban följegyzést érdemlő dolgokat írjon,"!

De következtethetünk erre abból a boldogító tényből is.
hogy minden kicsinységünk mellett Is Mária országa vagyunk
és ha a világ most Krisztushoz tér vissza, Krisztushoz - ... per
Mariam - Mária által, akkor jogos a feltevésünk, hog)' Mária
;népe által is, - per gentem Mariae - is,

Nyisztor Zoltán "Kongresszusi Visio"-jában az 1938-as kon
gresszus harmadik évfordulóján és emlékünnepén erről elmél
kedik."

"Ne feledjük el, hogy az egész világ katolikus híveinek
utolsó nagy egyetemes ünnepe, egységének és erejének meg
rendítő megnyilatkozása ahudapesti Eucharisztikus Kon
gresszus volt".

,,A fonal megszakadt, utolsó érezhető és megfogható szála
itt van Budapesten és azoknak, akik majd évek mulva a világ
lelki egységét helyre akarják állítand. az utolsó érintetlen szá
lat itt nálunk kell keresni ...

Minél megoszlottabb és széthasadozottabb lesz Európa és
a világ lelke, annál inkább fognak ránk v isszaemlékezni és
visszapillantani, mint a világháborúra hajló, vésztjósló felle
gekbe takart Európa utolsó boldog szigetére, ahol nemcsak
az Istenben hinni, hanem az emberi szerétetben is bízni utol
jára lehetett ...

Mi vagyuDJk Ba. őrzői és letéteményesei a kereszténv világ
egység lehetőségének...

A budapesti Eucharieztikus VUágkongresszus a uagvvilág
számára határkő, nekünk magyaroknak azoniban történelmiink
nek fordulópont ja lett.

A történelmet sohasem em berek írják egyedül és húsz év
után ekkora történelmi fordulatra. mint amilyen a magyarsá
got érte, aligha van példa rá a történelem Igazságszolgáltatá
sában ...

A mi hivatásunk újra csak az ... hogya leetieetább ke-resz
ténység bástyája és kisugárzója legyünk itt Közép-EnrÓ']>o hn
tárán.-

1 XII. Pius 2.5 éves jubileuma (püspöki) alkalmával a hercegprí
más jókívánságaira küldött válaszéből. Cit. Szesedi Uj Nemzedék. 1942..
VII. 8.

2 Nemzeti Ujság, 19'"
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TIgyanez a gondolat csap meg Miha.lovics Zeigmondn.a.k, a
magyar Actio CaJtholica vezetőjéneIk gondolkozásra késztető
soraiböh

"Európát, sőt az egész világot a háború láza rázza. Ma
gyarország még eddig a béke szigete volt.

Hetek, sőt napok alatt országok semmisültek meg, Magyar
ország ellenben területében megnagyobbodott. Szemt István ko
ronájához sorra visszakerültek az elrabolt ékkövek.

Miért erősít bennünket a Gondvi8elés? Célja van velünk'
Európa M.I Egyházat eddig még nem látottkrizisbe sodorta.

Sorjában kioltja a kereszténység fényeit. Magyarország ellen
ben az Eucharisztilkus Kongresszus fényességében diadalmas
menettel hordozta meg az épen, maradt Szent Jobbot; mire úgy
világosodott ki előtte Szent István országa, mint a nemzet
igaz mitosza.

Európában Krisztus Egyházának védekezési joga sinesen.
Szerzetesei szétszóródva, ifjúságától elhagyatva, sajtójától
megfosztva. Csak templomokban és hívei szívében húzhatja meg
magát. A szovjetben pedig csak hívei szívében. Magyarország
ellenben valláserkölcsi alapon akar katonás i1fjúságot. Az Egy
ház társadalmi munkája és szervezkedése előtt nincs akadály.
Parlamentjében keresztet függesztettek ki jeIéül, hogy mun
kája az evangélium szellemében történdk.

Mit akar azzal Isten, hogy nemzetünk gyökereit mélyen
a kereszténységbe ülteti T

Mi lehet viszoavlagos békénknek. területi gyarapodásunk
nak, kereszténységünk növekedésének a végső célja' Szere
pűnk van talán az új világ kiaiakításában t Hivatásunk a hol
nappal szemben, mely - ki tudja mily hamar - Európára
virrad'

Kelet és nyugat határán bástya voltunk, őrtállás és vir
rasztás - ezer éven át -. A jelek azt mutatják, hogy e fel
adatot vállalnunk 'kell a legközelebbi jövőre is. Megelevenedik.
történelmi küldetésünk. Ex oriént lux! Krisztus fényét mi
tartjuk Kelet és Nyugat felé.

Ezért kellett anyagilag erősödnrünk és keressténvsézünk
ben izmosodnunk." És erről a hivatásról ír a magyar jezsuita
szerzetes, P. Gallus, Rómából, a kereszténység szívéböl."

Isten térdre kényszerítő vaskeze már belenyult a nemzetek
sorsába. Számunkra most a "söprés a magunk portájáln," a fel
adat. Mindenek előtt azért, hog}" Isten "öldöklő anl~yala" ha
zánkat lehetőleg minél teljesebben megkimélje. De azért is,

~ Mihalovics: Jelek a magyar égen. Cit. Magy. Kultúra, 1941.

n-1•. sz.
4 Magyar Kultúra, t9.2. tü szám.
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hogyakinyilatkoztatáshoz való totális visszatérésünkkel kö
nyörületre bírjuk a nemzetekre Iesűitö isteni vaskéset. Lót köz
benjárására Isteni ,kész Iett volna még tíz igazért is megkegyel
mezni Ssodomának, a bűnös városnak.' Vajjon osak merö vé
letlen volt-e a tény, hogy a már-már kirobbanó világkatasztrófa
előestédém pont Magyarországot szemelte ki a Gondviselés az
Eucharisztikus Kongresssus helyénekT Nem kell-e inkább arra
gondolnunk, hogy ebben fölszólítást, intést, programmot kap
tunk Istentől a kinyilatkoztatáshoz való totális visszatérésref

Vagy miért ne vetbette volna el Istelll Magyarországon a
világbéke és világboldogság magvát, amely majd hivatva lesz
ágait az összes nemzetekre kitérfeszteni. A budapesti világ
kongresssus ennek volt a jelképe. Krisztus a népek valódi bé
kéjének és boldogságának letéteményese, nemzetközi jelenif;ö
séggel Budapesten földreszáll. Ez oly nagy kiváltság, amely
nek értelmét csak elmélyüléssel tudjuk felfogni! Most, amikor
a világ készül levetui istentelen alakját, távol legyen tőlünk
az Istenben való bizalmatlanság! Ragadjuk meg magyaros
hűséggel és virtussal az Eucharisztikus Kongresszussal Isten
nek felénk nyujtott jrrotekeiós jobbkezét. Engedjük magunkat
totálisan visszafordítani Krisztushoa, a ki'll.'Yil&tkoztatáshc».
Áldozatoe, húsba-vérbe gázoló reformokkal építsük ki nemze
tünk magán- és közéletében újra Isten országát. Isten lesuitö
öklével szemben aikkor megvédjük hazánkat s építjük a világ
számára is a boldogabb jövő alapját".

Ki ne érezhetné ki ezekből a gondviselésszerű megnyilat
koeásokböl, hogy Magyarországnak a nagy átlakulásban fon
tos, talán, elsődleges, döntő szerepet szánt a Magyarok Nagy
088zonya és Jézus szentséges Szí,,'e.

•
Ebben a nagy világégésben II papság egyik legnagyobb

támasza és legfontosabb szívügye - az Actio Oatholica, mely
a világi apostoloknak a nagy, világmegváltó munkába Taló
bekapesolásán épül.

"Nem más ez, mint a világi híveknek töltekezese az apos
tolkodás pünkösdi szellemével, a világ] apostolok kilépése és
frontbaállása Kri&tus országáért.

Ez pedig, a laikusoknak izzó szeretete, vértanúságig Taló
áldozatkészsége Krisztusért ... A Szentlélek ma a papok mun
kája mellett a világiak ereje által akar működni. Ezt jelzi
Róma szakadatlanul. Ez ma a legszükségesebb ...

A nagy jel: a katolicizmus egységes világfrorntja ... Bár

I Gen. t8, 32.



óriási az ap08tazi.a,bár inganak a keresztény Európa oszlopai,
Róma a kísértések éjféli óráján hódító hadsereget szervez, a

. holnap győmlmérekészül, sziJnrte a remény ellen reménykedik","
llen az ,.Actio Catholica az oltár körül összegyüjtött hívó

ket kívánja kivezetni a társadalom minden pontjára, hogy a
nagy anyagi és szellemi összeomlások pillanatában az apostoli
lelkű világiakkal megismételje a kereszténységnek azt a győ
zelmét, amelyet aratott a római imperiumon és a barbár ziva
tarok felett.

Európa élet-halál harcra emelkedik a kereszténység ellen,
esákánvt forgat a ssiklával szembern az Egyház pedig épp most
vonja fel az Isten-ország látomását és épp most gondol az új
hadsereg megszervezésére.'

De "azért járunk nyugodtan, a világosság tudatában, kö
zeli győzelmünk reménységében. Rendiihetetlen a hitünk, hogll
a holnap Krisztusé. Azért dolgozunk a jelenben úgy, miat a
jövő küldötteí"," •

X. FEJEZET.

A tudományok egysége felé ...

Abban a több évszázados szakaszos, hullámszerű zuhanás
ban, mely az európai embert és az. európai szellemet egy sivár
hullámvölgybe vitte és lázadóként Istennel szembeállította,
együtt zuhantak és együtt anyagiásodtak el a tudományok s
velük együtt azoknak szemlélete, éltető szelleme is. Amilyen
mértékben izmosodott azonban a XIX. század romantikus mos
galmaiban először felbukkanó neokatolikus szellemiség, olY8lll
mértékben S7Jivárogtak vissza, hacsak apró erekben is, a tudo
mány szellemi folyamaiba a keresztény metafizikumnak és
erkölceiségnek éltető csermelyei.

A sok tudományág között, tárgyalásunk kereteinek meg
felelóen csak hármat futunk át vázlatosan, hogy ebből is meg
értsük azt a sokszor elrejtett, de itt-ott már előbukkanó, ered
ményeket sejtető katolikus szellemi irányzatot, mely hacsak
er6szsk08aiIlI útját nem állják, a tudományágakat testvéri szere..
tetben és megértésben egymáshoé, összességüket pedig Istenhes
vezeti. Nem kell mély hívőnek, csak világos észjárású szemlé
lónek lenni, hogy lássuk, hogy az az éles határvonal, mely as
egyes tudományágakat mégcsak néhány évtizede is egymlwt~l

• Hihalo'rics: Jelek a magyar égen.
., Mihalo'rics: A katholikus akci6 egyöntetű szervezése,
I Mihalo'rios: Jelek a magyar égen.
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elválasztotta, gyor& leomlásban van s a tudományágak, mint
testvérek kapaszkodnak egymásba, ho.gy segítsék, kiegészítsék.
és megásépítsék egymást. :Ma a ikémi'a segítségül hívja. a fizi
kát, mindketten pl. az atómelméleteknél a bölcseletet, a bölcse
let átkapaszkodik a teológiába, ez igénybeveszi bizonyitásainá.l
a geolőgiát és 8fb astrológiát ... és így megy tovább a végtelen
lánc, hogya míndenség szeretö, igazságos és irgalmas
centruma, az öröktől fogva levő és leendő szülőok, az Isten
felé mutasson és Neki mindenhatóságában hódoljon.

A. A történelemtudomány és szemlélet Istennel és Isten nélkül.

Lássuk először egy szellemi tudománynalk, a történelem
tudománynak és a belőle fakadó és irányát megszabö bölcseleti
iránynak, a történelemszemléletnek évszázados hullámzásait.
Sajnos ez a tudományág is, mely a történelemnek, a "magister
vitae"-nek, Mo élet tandtómesterének oktatásait volt és van hi
vatva az emberek részére közvetíteni, szomorú mélypontokra
zuhant. Pedig a középkor hajnalán, a viharokkal teljes V. szá
zadnak legkiválóbb katolikus elméje, a hyppoi püspök. szt,
Agoston adta meg igazi és örök iránytűjét, legalább is kato
likus szempontból.

Mit is mond szent Agoston] A nagy hyppói egyházatva
sserint a történelem ~ emberiség megteremtésétól a világ vé
géig egy hatalmas színjáték, ahol az istend és sátáni hatalmak
örökös és elkeseredett küzdelme a szabadakaratú emberiséget
egyénenként vagy egyik, vagy másik félhez állítja. Középút
nincs. A Civitas Dei, vagyis Isten országa az egyik fél, Civitas
diaboli, vagyis a sátán-ország a másik. A két ország küzdelme
csak a világ végével ér véget. Kétségtelen, szent, Ágoston elmé
letének is voltak hibái. így a civitas diabóliban ő míndenkor i
államhatalmat látta szemben a Civitas Dei-vel, az Eg~'-házzal.
De tágabb értelemben szent Agoston elgondolása ma is helyes
és fenntartható. Egyház alatt -- tágabb értelemben - ma
mindazokat értjük, -akik ahoz tesmeg - ezek a megkeresztelt
katolikusok -, vagy lelkileg - ezek a Jószáodékú eretnekek.
pogányok, zsidók, mohamedánok, stb. - tartoznak. A Civitas
Diaholihoz tnrtoznnk mindazok, nkik - ugyanilyen tágabb ér
telemben véve - az. Egyházon' -kívill állanak. A történelmi ese
ményeknek ez a theocentrikus szemlélete és megítélése, melv az
emberi történések fő okában és céljában az Isten örök teneit
látja - a metafizikai történelemszemlélet. Emellett, de helv
telenül, evvel szembeádlítva van a másik, színtén általános
emberi reális történelemszemlélet, amelv elsösorban vagy csak
a. látható (ez a legnagyobb hibája) és érzékelhető szellemi éi>
anyagi erőkre és mozgató' okokra épít és azokból akarja a fől-



'dön történő eseményeket levezetni. A baj ott van, hogy míg a
metafizikai történelemszemlélet nem zárja. ki a reálist, sőt arra
épít, de hangsúlyozza, hogy areális történelemszemlélet szem
pontjai alá vannak vetve a legfőbb célnak, az Isten-ország cél
jáJlaJr, addig ez utóbbi önmagában, a magasabb szempontok
figyelembevétele nélkül magyarázza a történéseket és egyol
daduságában csonka képeket kap, melyeket sokszor önző céljai
igazolására használ, pl. a földön minden jog és igazság .- a"
erősebbé, stb.

A középkor kollektív keresztényegységében a szentágostoní .
történelemszemlélet volt a centrum, a renaissancetól kezdve az
önzö és materíalís elemekre építő individualismus 8.2l egyoldalú
reális történelemssemléletre támaszkodott, előbb elhagyva,
majd megvetve, sőt a végén gúnyolva egy magasabb erőkre tá
maszkodő történelemszemlélet tudományos lehetőségét. Azt
mondhatjuk, hogy bár a metafizikai történelemszemléletnek a
középkor óta itt-ott egy~y kiváló zászlóvivője akadt, pl.
Bossuet,' valójában egészen korunkig ez a történelemszemlélet
nem jutott általánosabb tudományos elismertetéshez.

Hogy a keresztény igazságok .fényétől elszakadt egyoldalú,
reális, sőt materiális történelemszemlélet az idealismus meg·
ölője és a kétely, sőt a vallástalanság legjobb melegágya volt
-nem kell külön hangsúlyozni. Még jó, ha nem vált célzatossá,
vagyis önző céloknak burkolt, vagy nyílt tudományos védőjévé
és harcosává. De ha megmaradt is szükkörű objectivismusá
ban, akkor is csak az: emberiség ezernyi bűnének, hibájának
és gyengeségének vált szűrke, vigasztalan, kétellyel teli króni
kásává.

Az a nagy anyagi és szellemi megrázkódtatás, mely a vi
lágot az első világháború alkalmával érte, a történelemtudo
mányokra is ösztönzőleg és nemesítőleg hatott. Egyrészt a
reményeiben csalódott emberiség az élet tanítömesteréhes, a
történelem tanulságaihoz fordul, hogy onnan magyarázza meg
jelen ballépéseit, másrészt onnan akarták önigazolásukat me
rítení azok az államférfiak, politikusok. sőt államok is, melvek
nek a jelen vérzivatarában tetszőbb, vagy vísszatetszöbb, aktí
vabb, vagy passzívabb része volt, Mivel pedig a világháború ka
fasztrófája végzetes csapást jelentett a történelmi materializ
musra, az újraéledő szellemi irányzatok a történelemszemlélet
átalakulásában is éreztetik jótékon~· hatásukat. Divatossá válik
n régibb és úiabb korok eseményeiről és azok lelkiségéról a
szellem-történetek írása, a történelemtudomány a régibb korok
eseménymozaíkiaít a maguk szellemi egységében iparkodik be-

1 Dossuet: Discours sur la histoirc universelle.



mntatnd, Ennek az új iránynak nálunk is kiváló mestereí
.akadnak, mint a Magyar történet - írói, Hómann és Szekfü.

A szellem-történeti irány aeonban a korszellem sokszor
pogány eszmél, a faj- és vérkaltuss túlzásainak hatása alatt
ellenkező végletbe csap, elveszti lába alól a materiális talajt,
a történet-"író" politikai és. világnézeti elveinek fóruma less
8 a szerző, min·tegy beleolvassa a régi korok történetébe a
maga vélt igazságát és korszerű megrovásait. Viszont a kon
servativabb irányzatok s maga a hivatalos katholieizmus és
-évszásadok !ködéből is diadalmasan világító egyháztanító titán,
.szent Agoston metafízikal történelemszemlélete felé fordul.
Szent Agoston és Bossuet lesznek újból az Iránytük. melvek a
történelem káoszában eltévedt nemzedéknek történelmi irány
jelet mutatnak. A metafizíka! történelemszemlélet már a XIX.
67Jázad hatvanas éveiben is egy kiváló szellemet vonultat fel,
Lorey személyében. Lorey, kinek munkáját a pápa, IX. Pius
(1862) és a katholikus világ egyaránt nagy lelkesedéssel fo
gadta, még akkor állt ki,a szentágostoni irány védelmére,
mikor a történelmi materializmus viharfelhői borították az
európai gondolkozás egét.

Lorey újból kíhangsúlyosza, és az ókori népek törtenetén
át igazolja, hogy az erény felemeli a. népeket és bűneik, vala
mint magasztos, Istentől kapott hivatásukhoz való hűtlenségük
előkészíti bűnhődésüket. "A nemzetek történetét átfutva, észre
vesszük, hogy mindegyiknek ikettős hivatása volt: az egyik
;!ondviselésszerű, az emberiség és a világ müvelödésének érde
kében; a másik isteni, hogy Krisztus országát a földön elő
készítsék, vagy terjesszék. Valamint az ember férfi-korában
szekta társadalmi szerepét betölteni, hasonlólag a nemzetek is
hatalmuk tetőpontján teljesítik isteni rendeltetésüket.?"

A materializmus nagy vétke, hogy tagadja az erények 'be
folyását az államok jólétére és kitörli Istent és az erényt a
történelemből. :Márpedig IX. Pius, aki Lorey munkáját egy
Brévében díesérte meg, éppen a szerzönek írja, .,a népek sorsa
(lZ isteni kormányzástól függ és mindenek Krisztusra vonat
koznak." És az avignoni érsek a szerzőhös írt levelében csak
megerősíti ezt a felfogást: .,a történelemnek egy része sem
hazudtolja meg az igazságot, hogy az egész történelem nem
egyéb, mint fényes megerősítése ezen isteni igazságnak: omnia
instaurare in Christo".

Ha ezt elvetjük, a történelem véletlen vagy végzet, melv
romokon ülve, a jövőnek hátatfordítva, tetemek feljegyzésével
elégszik meg, a dolgok így történtek, mert így kellett tör
f.lmniök.3

: Lorey: A tört. kath. bölcs. f5. o.
~ Lajos, rhodezi püspök levele Lorey-bez,



MilYeI1l más a Ikatholikus Jéwk történelemszemlélete. ,OA
történelem nem rendező nélküli csatatér, nem zűr-zavaros
vegyítéke az idő és térben esetlegesen keletkező tényeknek: a
tartailmát képező eseményeknek kútforrása az isteni gondvise
léS és az emberi szabadság összműködése,"!

Ezzel szemben korunk "amn csekélyszámúak kivételével.
kikről az apostol mondá: Justus autem meus ex fide vivit.'
manap a leg tiszteletreméltóbb emberek is az emberiséget a
mindenség végcéljának tekintik; a legjobb cselekedeteiket is
esak annyiban becsülik, amennyiben erre vonatkoznak, ol)',
annyira, hogy ama nagy szót, mellyel Isten önmagát meg
határozza, Ego sum alfa et omega, principium et finis, való
liágban az emberiség bitorolja és magára alkalmazza", "e vét
kes rendszer az, amely napjainkban minden magasabb fel
fogást elnyom, mínden érzelmet elaljasít, minden művészetet.
az érzékiség igájába hajt, minden tehetséget a durva érdekek
körébe süllveszt és mindem erényt a földi jólétre vezet vísssa.:"

Lorey munkássága "sok tekintetben kiegészítette Bossuet-t.
Amíg a nagy meauxi ·püspök azt a tételt, hogya birodalmak
nakbizonyos küldetést kell betöltenlök Krisztus érdekében,
csak a zsidóságra alkalmazta, addig Lorey az ó-kor ÖSSZe6

népeire kiterjesztette. Műve az ellenséges korszellem miatt nem
részesült olyan méltánvláaban - a katholikus oldalt nem szá
mítva -, melyet jogosan megkövetelhetett volna.

Lorey munkássága, amely háttérbe szorult a mult század
végének materialista szociális hullámában, új tápot kapott a
jelen történetbölcselöiben. Ennek a történetbölcseleti iráeynak
egyik legismertebb vezetője -Iaques Maritain, maga is conver
tita és tanítványa annak a Bergsonnak, aki a filozófiát év
százados materiális a:lvásából felszabadította. Maritain pessi
mista és optimista egyben; látott és átélt szemléletei és emlé
kei egy civilisatio bukására emlékeztetik, lelkében ott él &

közeledő világvég sejtése, de ugyanakkor ott él benne az
Egyház örök fiatalságának optimizmusa, mely egy új, christo
centrikus humanismus formájában vél i elérhetőnek a jövő
megújúlását, Ilyen! értelemben ír a civílisatiö alkonyáról

"A civilisatió alkonya, - e kijelentés pessimismusa csak
viszonylagos pessimismus. Az alkony az éjszaka hírnöke ugyan,
de maga éjszaka· a nap közeli eljöttét jelenti. így van ez az
emberi történelemben is. Úgy gondolom. hogy azok a megprö
báltatások, melvek ma a civilizátióra zúdulnak. elválaszthatat·

4 Lacordaire: OUHes comp. Discours.
'Zsid. to. 3S.
6 Mgr. Parisis levele Lorey-hez,



lanok egy ú,j humartlismustól, mely ma már elkezdődött és egy
út·tal kezdetét jelenti a oívilísatíö megúihodásának Is."?

Maritain a humanismus lényegét abban látja, hogy iga
zabban emberivé akarja tenni az embert és kifejleszti minden
irányban szunnyadó erőit. De az a humanismus, mely a renais
sance idejében kifejlődött és napjainkig kisért, nem volt az
igazi, önzően egocentrikus volt, ahelyett, hogy theoeentríkus
lett volna. Ezért· az embert utolérte a történelem ítélete.

Nos, a történelem megmutatta, hogy mindez így nem
megy, Az ember elössör elvesztette Istent, mert elég akart lenni
önmagának, majd a lelke is elkalfódík, hasztalanul keresi
magát, mindent össze-vissza dobál a világban, hogy megtalálja
énjét, de csak á:lcákra bukkan s mögöttük a halálra,"! Az
antropocentrikus humanismus eljut korunkban, eljut az ex
trem-kommunizmusig, amelyben az ész színte lefejeei önmagát,
felfalja vezetőit és lecsökkenti bennük az erkölcsi értéket. Más
részt, mint lázadás az ösztönök részéről az észnek antropoeent
r ikus humanismusával szemben egy humanista-ellenes irratio
naűismus jelentkezdk korunkban, mely bosszúból szinte letag
lózná a zsarnok észt. Jelszava: "Térjünk vissza az örvény, a
lehetetlen, a kétségbeesés étikádának nagy szellemi termékeny
ségéhez,"" Az ész gyülöletének evangéliuma a háborúra, a faji
ság és a vér kultuszára esküszik.

EzreI szemben áll a keresztény felfogás, mely levonda a
mult konsekvenciáit, kijavítja hibáit, összeegyezteti a huma
nismust a hittel a theocentrikus humanismus képében és elő
készíti 18t('>0 országát.

"Ezt a humanísmust, mely természetes és természetfeletti
integritásában tekinti az embert és amely nem állít semmiféle
a priori korlátot az isteni elem behatolásának a testbe, a meg
testesülés humanizmusának nevezhetjük.

Ennek a teljes humanismusnak távlataiban az embernek
nem kell választania az örök élet felé irányuló - s már a föl
dön jelenlevő és elkezdődött - függőleges haladása és a víz
szintes haladás között, melyben fokozatosan megmutatkoznak
a történelemben élő ember erői és lényege. Ennek a két előre
haladásnak ugyanabban oz időben kell megtörténnie. És a má
sodik, a történeti fejlődés vízszintes haladása csak akkor tör
ténik rendben, csak akkor nem végződik az emberi megsem
misülésével, ha vitádisan hozzákapcsolódik az elsőhöz, az örök
élet felé irányuló haladáshoz, mert ez a második, a vízszintes
haladás - ugyanakkor, amikor saját és sajátságosan Iföldi cé-

1 Muritain: Mi európaiak. ,O. old.
8 Maritain: Id. mú 9. old.
D Maritain: Id. m6 fO. old.
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Jok hajtják és arra töreksziJk, hogy megjavítsa itt al röldöD u
ember sorsát - a történelemben is előkészít~ lsten országát.
mely minden egyes ember és az egész emberiség számára
valami történelemtúli.

".A:h integrális humanismus a seemély szabadságát akarja
kivívni, s tudja, hogy az egész emberi történelemre lesz szük
sége, hogy ezt a szabadságot teljesen meghódítsa. Tudja, hogy
az értékek rangsorában a szellemi életet, a szemlélődést és a
szeretetet illeti. meg az első hely. Politikai téren nem a falánk
ság kielégítését, sem az anyagi természet, vagy más népek
fölötti !külső uralmat tartja Jényegesnek, hanem a lassú és
küsdelmes előrehaladást a testvéri barátság történelmi esz
ménye felé. Végül ugyanakkor, amikor elismeri a politikai
közös jó jogait, elismeri a család és az emberi személyiség
jogait is.!" ... győkeres tisztuláara van szükség, ... a keress
ténység keressténv eszközök segítségével fog újjászületni, vagy
teljesen felbomlik! .. , a keresztény erkölcs nem önmagában,
vagy az Egyházban, hanem avüágban üres formula és szó lett,
mert a népek ssooíális életében már előbb megszűnt valóságos
gyakorlati tényező lenni; és éppen, mert üres formulai szó lett,
fl Krisztustól elszakadt földi erők valóban leigázták. Ezt a
zűr-ecoart csak a földi életben felbukkanó vallásos öntudat
legmélyebb energiái tudják rendbehozni.

A. középkor hanyatlásától kezdve mi más a modern törté
nelem, mint a kereszténység agóniája és halála' - veti fel mély
pessimizmusában Maritain." "Három század óta foly,iik már az
Egyház progressiv és általános kifosztása. Végül egy natura
lista világ, a materialista tudományoknak szentelve, mechani
kus és erőszakos, mikor az emberi gőgöt és luxust ssolgálie,
Gazdasági és politikai életében annyira átalakult, Mesterének
- aki nem az Isten - gyülöletes akarata szerint, s olyannyira
telve a testtel, hogy Jézus, akár csak régen a betlehemi ven
dégfogadókban - itt sem találhat egy talpalattnyí helyet sem
a maga számára. Kétségtelen. a világ még mélyebbre süly
lyedhet, A keresztény történelem legsötétebb korszakaiban is
a hit megmaradt a közéletben. Most él ugyan a lélek titkos
mélyén, - de a vmág politikai életében mílven szerepe vant"lll

., ... a csak mozgásban és a folytonos változás filozófiájá
ban maga az ész is megromlik és kételkedik abban. hogy van
az. ami van ... , a budhista felbomlás, melv nagyon komolvan
fenyegeti a nyugati értelmet, jelzi a hanyatlásnak ezt a pont.
ját ... Ha a népek értelme angólkórossá és gyennekessé válik,

10 Maritain: Id. mú 19. oldal.
11 Maritain: Jelenkor. 1941. V. 1. - VI. t.
11 Maritain: U. o.
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másra nem képes. mint mithikus ideológiákra, - ad fabolas:·
autem convertentur, jöhetnek már az álpróféták. (az antikrisz
tus elöhírnökei), olY8lIll lelkekkel lesz dolguk. akik képtelenek
különbséget tenni igaz és nem igaz között."

Maritain hangoztatja, hogy olyan társadalmi és olyan in
tellektuális élet. melyböl Isten számüzve van. 9Ó.lyos jelenség,
és a világ végének közelségére utal. Alátámasztására idéu X.
Pius híres eneyklíkádának - E supremi apostolatus 1900. okt.
- egy részét. mely szent Pálnak a Thessailoniaikhorz. írt IL
levél, 2. fejezete mellett a mysterium Inniqnitatis-szal, a go
nosz titkával behatóan foglalkozik. Ez a mvsteríum iniqui
tatis szabadítja ki majd a láthatatlan Foglyot, az Antikrisz
rust, hogy a világ nagy apoetasiája után az Úr megfojtsa szá
jának leheletével.

Milyen szerenceétlen lehet annak a kornak a lelkivilága,
mely nem tudja ssétválasstani a sötétséget a világosságtól.
...Annak. az eljövetelét a sátán hatalmából mindenféle hamis
erötétel, jel és csoda kiséri. valamint mindenféle csábítás 8.

gonoszságra azok vesztére. akik elkárhoznak, mert nem fogad
ták be az Igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. E7ht bocsátja
rájuk az Isten a megtévesztés erejét. hogy higyjenek a hazug
ságnak és elítéltessenek mindm'Yájan. akik nem hittek az Igaz
ságnak, hanem beleegyeztek a gonoszaágba.'?"

Maritain felveti a kényes kérdést, - tehát közel van-e az
ítélet napja! X. Pius feltűnő szavai erre a feltevésre indítják
őt, de itt könnyen tévedhetünk. Isten előtt ezer esztendő annyi,
mint egy nap. "Annyi biztosnak látszik mindenképen, hogy
valamivel közelebb vagyunk a végkifejléshez. mínt az apostoli
idők keresztényei. de Jóval kevesebbet gondoltunk reá."

Az engedetlenség az Egyházzal és az Istennel szemben,
mint egy melegágyává teszi a világot a fcrradalmaknak. "A
polgári forradalmon felépült világ. a jelenlegi politikai és
társadalmi rend az Engedetlenségre épült, az Egyház tekinté .
Ivének tagadására, Krisztus tekintélyének tagadására, Isten
tekintélyének tagadására; mindez úgy hívja a forradalmat,
mint pestis a halált ..., csak afelé kell fordulnunk, aki ben
nünket alkotott. " Ha nem történik meg a megtisstulás,
végünk van.'

Isten azonban a maga irgalmábam és igazságosságában a
rombolás és a romlás óráit is felhasználja, hogya rosszat jóra
fordítsa. "Isten csak azért sújt, hogy életet adjon. A rombolás
nak és romlásnak munkája alatt. melrmek mi is tanúi
vagyunk, a figyelmes szem már megláthatja a jó dolgok esirá
Bását. Mialatt a világ gépezete átszerelődik, az alatt érik a
jövö néhány választott termetén.

11 II. Thess. II. 9. 12.
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Nézzük, mi történt az Egyhá7o.&I a XIX, százoad közepe
óta - és miesoda szörnyű krizisek alatt -, hogyan újultak
meg a nagy szerzetesrendek, hogyan sereglik a hivek hűsége
mind ssorosabban a csalatkozhatatlan pápa köré, mily nagy
áradat viszi a lelkeket al Szent Szív felé és, az Isten A.n~Jia felé,
miosoda lendülettel újúlt meg a 'filozófia és theolögía szent
Tamás nyomán, hogyan férünk vissza a liturgikus élethez és
a lelki élet valóságos prínclpiumaihoz,

Nézzük a világbarr azoknak csoportját, akik azon erőlköd
nek, hogy a:z.. értelmet újra az Igazság szolgálatába állítsák, 8

hogy helyreállítsák a politika! és társadalmi életben az igazi
rendet. Gondoljuk meg, hogya gondolkozó elit; ma inkább,
mint két század óta bármikor, a kereszténység felé igazodik,
-- s nyilvánvalónak látszik, hogya katholikus hit az egyetlen
állandó világosság s egyediilli erő az ép értelem számára az
emberi rendszerek általános összeomlásában. - s állandóságá
ban és örökkévalóságúban is mindíg új és mindíg élő. Valóban
minden sár és vér ellenére, mely fojtogat bennünket, - jelen
korunk elmondhatatlanu l érdekes a szellem számára és sok
szép harcot ígér,"

Ebben a világraszóló harcban az iga.zi keresztény lelkek
legfőbb fegyvere a felebaráti szerétet. "Isten több figyelmet
(fordít) a szerétetnek egy cselekedetére - egy negyedérányi
nyugodt imádságra, - mint egy birodalom összeomlásának,
vagy egy szoeiális forradalom kitörésének zajára,"

"Mi küzdünk, hogy megmentsük az igazságosságnak és igaz
ságnak elemeit, az, emberi örökség maradványait, az isteni
tartalékokat. melyek léteznek e Iöldön, s hogyelőkészítsük és
megvalósítsuk az új rendet, tnely kell, hogy a jelenlegi rendet
lenség helyébe Upjell."14

B) A modern fi,zika útja az aiom-eiméletekiq és a világot
alkotó isteni erők új tudományos megsejtéséig,

.Az emberi szellemnek abban a több száz éves lázadásában,
melyet a renaissance antropocentrbkus humanismusa indított
el, a filozófia vezetése alatt a különböző természettudományok,
így a, Iizdka is, tevékeny elemek voltak. Nem mintha a termé
",zettudományoknak, különösen pedig a fizikának az a hatal
mas lendülete, mely a XIX. századot a gépek századává
avatta, a vallásos fejlődést a legcsekélyebb mértékben gátolta
volna, A tudománv ugyanis nem ellensége a hitnek, inkább a
t udománvok gyarló vivői és müvelöi voltak azok, akik a tudo
mány, illetve a természettudomány rohamos haladásából ál-

H Maritain: Jelenkor, 1941. máj.

Dr. Máriás István: Cbristus Vincit ..• 9
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isteneket építettek maguknak, melyek elaltatták kínzó lelki
ismereti kételyeiket s amelyek ideig-óráig a tájékozatlanok és
a rosszhíszemüek szemében, új, megváltást jelentő, a hit
helyébe lépő és azt tökéletesen pótló aranyborjút jelentettek.

Senki sem tagadhatja Ie, hogy a technikai kultúrának az
a lázas hulláma, amely a gőzgéppel és gőzhajóval, a motorral
és telefőnnal ajándékosta meg az emberiséget, nagy előrehala
dást jelentett, de egyben tragikus szédületbe ejtette magukat
a tömegeket a haladás új eszközeinek értékét illetőleg,nem gon
dolván arra, hogy ezek a különben áldásos eszközök erkölcs
és Istern nélkül épp a rombolás szellemeinek szolgálatába sze
gődnek és az ő győzelmeirket könnyítik meg. Azt mondhatnök,
nem a természettudományok szédületes haladása, sőt nem is
elsősorban a kor legkiválóbb tudósainak hit és Isten-ellenes
állásfoglalása, hanem inkább az önw korszellem szolgálatába
szegödö akarnokok és a nyomukba induló hiszékeny tömegek
voltak, melyek a hitet és tudást szembeállították és a techni
kai haladással a természetfeletti hitet pótolni akarták. Sőt épp
a legnagyobb tudósok, hitükben és gondolkozásukban. nagy
többségükben hivők, sőt buzgó hivők maradtak, mintegy bizo .
nyitva, hogy csak a féltudás tesz istentelenné. az egész pedig
Istenhez vezet. A fizikusok között Galvani (1737-1798) szent Fe
renc harmadrendjének tagja volt. Volta (174r.--1827) az elek
tromosság egyik legkiválóbb kutatója, napi szentmise-hallgató
és rózsafűzér-imádkozó. Ampere, az elektro-dinamika megala
pítója (l77r.--1836), kívülről tudta az egész ,,Krisztus követé
sét". Barátjával, Ozanam-mal társalogva, egyszer így kiáltott
fel: "Mily nagy az Isten! Ozanam, mily nagy az Isten és a
mi tudásunk semmi! ... "U

Soroljuk el a "lázadó" fizika legnagyobb neveit: Franklin,
Faraday, Ohm, Coulomb, Dawy, Örsted. Maxwell, Siemens,
Fizeau, Hertz, Ruhmkorff, Röntgen, Marcomi, Mayer Róbert.
Fraunhoffer, J. P. Joule, tehát a leghíresebbek sorra mély val
lásos érzékkel rendelkező. példás életet élő emberek voltak. A
természettudományok látszólagos hitetlensége csak a törpe
epigonok erkölcsileg fogyatékos magatartásából, vagy makacs
ságából származott, mellyel azt hirdették; a tudomány elég ön
magának, mégha a nyílt istentagadás mezejére nem is csap
tak át.

De az utolsó évtizedekben egy nagyszerű visszaalakulás
nak vagyunk tanúí, mely egyben az istenség mély bölcseségét
tanúsítja. A XIX. század a maga egyoldalúan fejlődő termé
szettudományi haladásában elbizakodva, azt hitte, néhány év
tizedre; a tudomány elég önmagának és materiálísan oldja

!,
11 Tóth T.: A vallásos ifjú.



meg az anyag és az erő problémáját. És jön erre a XX. század,
mely tovább búvárkodik és még többet tud, és rájön arra, hogy
a merően anyagi és energetikai mikro-elemekre (részecskék,
atom, elektron) bontása a testeknek, tehát az. egészen' anyagi
világosztás elvisz egy ponthoz, az atomrendszer működési
energiájának problémájához, ahol a probléma mintegy vissza
csapna az anyagiból a szellemibe és az örök energia-forrást,
Istent postuláluá. Legalább is ebben az irányban haladunk. S
ezt úgy fejezi ki korunk egyíik kiváló biológusa, a svájci K. v.
Neergaard: a XIX. század a három dimenziós világrendszer
ben élt és nem talált helyet Istennek. A XX. század a négy
dimensio százada, csak úgy tudja a világkép problémáját bon
eolgatni, ha a negyedik dimensióba Istent helyezi. és Neerga
ard a maga biológus látószögéböl kiadja a jelszót: Európa
csak akkor újúlhat meg, ha visszatér az igazság forrásához:
a kereszténységhez.?"

A XX. század katholikus természettudösa" nem kis öröm
mel állapíthatja meg, hogy a berlini fizika-tudós, :Max Plank
.által 1900 decemberében közzétett quantum-elmélet és a körü
lötte kifejlődő tudományos irodalmi viták (Broglie-i-Schrödin
,ger-Bohr, Heisenberg. stb.), ha nem is döntötték meg az
okság elvét, de megrendítették a katholikus szempontból sok
túmadásban szerepelt Laplace-féle mechanikus világképet.

"A quantum-fizika mem az oksági elvet döntötte meg, ha
nem a ifizikai determinizmus megrendítésével a Laplace-féle
világszellern ábrándját oszlatta szét. A keresztény gondolkozás
ezt örömmel veszi tudomásul. A fizikai determinizmus volt a
lelke annak a mechanikus világképnek, amelyen keresztül az
irányzatos újkori természettudománya kereszténységnek sú
lyos károkat okozott. A keresztény bölcselet örömmel látja en
nek a mechanistikus világképnek revisióját: a szélsőséges fizi
kai determinizmussal sohasem rokonszenvezett," a világot
sohasem tekintette merö gépezetnek.

"A quam/tumfiziJkában mutatkozö új irány megtanít ben
nünket tisztelettel nézni arra a világra, amely se nem meró
mechanismus, se nem a véletlen játéka, hanem a teremtő Isten
testet öltött fenséges gondolata."

S ez a természettudományi irányváltozás olyan, hogy
szinte ellenkező. végletétől. a túlzott spiritualizmustól lehet
tartani. A kiváló angol fizikus, J eans egy helyen így nyilat-

18 K. v, Neergaard: Die Aufgabe des 20,-sten Jahrhunderts, Zü
rich. 1940.

11 L. Blazovich Jákó: A természettan új utakon, Cit. M, Kult.
1941. 22, sz.

18 Prohászka Soliloquíáiban "sült tökvirágnak" nevezi. ..
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kosik: ,,A világegyetem kezd egyre inkább egy nagy gondolat
hoz, mint hatalmas gépezethez hasonlítand. A szellem már nem
olvannak tűnik fel előttünk, mint aki az anyag birodalmába
betolakodott; k&djük sejteni, hogy inkább az anyag birodal
mának alkotóját és kiTályát kell benne üdvözölnünk."

Kísért a .gondolat, hogy a If!i.zikum eszmei energiákból lett
és az eszmei energiák folytatódhatnak fizikai energíákba."

A természettudományi iránynak ez a megváltozása a tudó
sokat a teremtő Isten iránti mély hódola:tra imdítja. A jónevü
német természettudős, Bavink így nyilatkozik: A modern
fi7Jika annak, aki 'belemélyed egészera közvetlen, semmikép sem
kikényszerített, vagy mesterkélt, hanem tennészetes és egy
szerű, éppen azért annáJ nagyszerűbb benyomást kölcsönöz az
Isten nagyságáról és felségéről a teremtésben. Ez a benyomás
önkénytelenü l sugárzik ki legnagyobb fizikusaimilt. mint
Planck, Einstein, Sommerfeld, Eddington, Jeans műveiböl.
Miért ne használná ki a kereszténység az Isten tükrözését
alkotásaiban, a természetben t"

És az egész. természettudomány mai iránya felett ott áll
a vezérnek, Plancknak jelszava: "Az iránymutató jelszó, mi
ként a multban, a jövőben is csak ez lehet: "Isteni felé!"

C) Az orvostudomány visszatérése a lélekhez
és útja (JI hit felé.

Az emberi lét és nem lét közott két tudományág vívja Leg
tovább ágazó és legmélyebb harcát. A hit- és az orvostudománv.
Sokban ellentétes, sokban egyező hivatás a kettő. Az egyik a
testért. a másik a lélekért, az egyik az anyagért, a másik a
szellemért küzd, de mind a kettő ugyanazt az em bert sve
gyít ja. Az em bériség bölcsőjénél valaha egyek voltak, aztán
nagyon szétszakadtak, hogy talán most, az emberiség készülő
sírjánál újra kezet fogjanak. Mert az idők erre mutatnak. Ma
a pap nem lehet csak pap, az orvos nem lehet csak orvos. Ma
a tudományok, akár prcfánok, akár nem, szervileg ÖSSZE'

kapaszkodnak növekvő ismereteim kkel, külön-külön nem is
állhatnak meg. Márpedig a két tudományágikertudomány,
amely minden többitől abban különböaík, hogy az emberi lét
testi-lelki szálait tartja kezében. A botanikus, a cipész, a ke
reskedő alacsonyabb anyaggal dolgozik és annak absolut ura.
a pap és az orvos azonban nem, anyaguk, az ember. velük
egyenrangú és az elmúlásban sorstestvérek. A közös elmúlás
gondolata a papi és az orvosi pályák ikertragikuma.

19 Hernád H.: Eszme és fizikum. 1932. 40. oldal.



A renaissance, amely a maga pogány Metöromeivel a test
igénlYét é9 osztályrészét választotta, egy tragikus meghasonlás
elé állította a papot és az orvost, melvnek következményeit
főleg az orvosi: pálya sínylette meg: egyoldalúan materialista
lett. Az orvos lelleiéletét a, testí halálnak' nem egyszer meg
riasztó, sőt kiábrándító formái alaposan próbára teszik 8 egy
ben fásulttá a hit ratíonádisan írrationálís tanításával szem
ben. A kételytől pedig csak egy lépés a hitetlenségig és a
nyilt Isten..tagadásig. mely azután már felhasználja tndomá
nvát materiális céljai szentesítésére.

Nem Iehet állítaní, hogy az orvostudomány nagy és kiváló
művelöi nem voltak nagy és 'kiváló elmék s egyben jó hivők,

akárcsak fizikus tudöstársaik, mégis az anyagelvű elkülönülés
nek és cinikus hittagadásoknak egészen Iegújabb időkigmeleg
ágya volt az orvostudomány. Ahogya fdzikában, úgy az orvos
tudományban is a XIX. század beláthatatlan lehetőségeketnyuj.
tott az ember szervezeténelk mélyebb anyagi és biológiai mégis
nierésére. A mikroskóp tökéletesedésével a sejtrendszer felis
merése, majd a bakterhunok felfedezése, a klinikai tudományok
nak a bécsi Iskola (Bokitanskv-c-Skoda) által tudományos kór
bonctani és kórtaní és belgyógyászati alapra fektetése, a nar
kózis és a sebészet haladása, az antisepsis és asepsis (Semmel
weiss) felszínre bukkanása folytán az orvostudomány roham
lépésekben tört elő. De mit ér mindes a szép, de végeredmény
ben nagyon is emberi előrehaladás, ha hivő alázattel és becsü
letes keresztény életszemlélettel nem párosult. A testi egészség
nem minden, a tudomány fejlődése nem minden. A XIX. 8Z.

Bougaud, a nagy hitvédő szerint anlllyi ajándékot kapott a
Gondviseléstőil, mint még egyik más század sem. ÉS mégis 
folytatja Bougaud - a legszegényebbnek és a legnyomorul
tabbnak nevezhető. Mert nincs hite - adja meg rá a meg
döbbentő választ. - A mult század utolsó évtizedeiben az
orvosi egyetemeken rohamosan megnőttek a biológiai és kli
nikai ismeretek és rohamosan sorvadt a hit, egyben emelgette
fejét a csodákon és a Ielken gúnyolódó hitetlenség. Még ná
lunk, Mária országában is ilyen volt a helyzet. A XIX. szá
zad orvosa (tisztelet a kivételnek), nem hogy papot hívott volna
súlyos betegéhez. hanem azon volt, hogy távoltartsa, nehogy
a szegény beteget "felizgassa". És a XX. század elején, 1901
ben Pázmány Péter, Magyarország érseke által alapított egye
temre úgy kellett becsempészni a keresztet.

De a pohár - az isteni bölcseség és előrelátás szerínt 
betelt. A megittasult orvostudomány a saját csapdájába esett.
Addig elemeegette az embert sejtekre és szövetekre, ionokra és
reakciókra, míg az egységes szervesetböl egy laboratóriumi
lexikont csináltak. A beteg ember teljesen háttérbe ssorult a
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betegséggel, ~ pedig a laboratóriumi leletekkel szemben. De
csak laboratóriumi leletekkel nem lehet, vagy csaki egyoldalúan
lehet a betegséget és a beteg embert gyógyítani. A kezdő sike
rek utáni nagy kudarook erről győzték meg az orvostudo
mányt. Tehát nem a laboratóriumi leleteket kell gyógyítani,
hanem a betegséget, - lett a jelszó, de kiderült, hogy ez sem
elég, hanem a beteg embert. A beteg embernek pedig nem
csak teste van, hanem ilelkeis és hiába gyógyítjuk a testet,
ha a lélek beteg. És a lélek ténye, maly a XIX. században
tabú volt, kénytelen kelletlen bevonul az. orvostudományba.
A sors iróniája, hogy első divatos és orvosilag pro és kontra
támadott hangostatóda az a zsidó Freud, aki a maga pansexu
ális alapon nyugvó lélekanalitikai módszerével a legerkölcs
telenebb talajra tévedt, de úgyszólván akaratán kívül meg
törte a jeget, mikor a materialista orvostudománynak kiadja
a jelszót: Lélek (szerínte csak psyche) van, térítsük ki és néz
züik meg, mi vanibenne. Freudnak, kinek veszedelmes, az
erkölcstelenség határát súroló iránya ma már a multé, egyet
len nagy érdeme, hogy a lelki konfliktusok létét és ügyét le
tette az orvostudomány asztalára.

A jég meg volt törve és ezzel megindult a lelkiség problé
májának visszacsúszása az orvostudományba. Most tehát ismét
előtérbe kerül maga a beteg ember, - kinek csak egyik baja,
függvénye a betegség, - a maga vágyaival, konfliktusaival,
melyek lelki oldalról a testi térre csaphatnak át, konvertólód
hatnak. Ujabb lelki irányok bukkannak fel, pl. az Adler-féle
Individualpsychológia és a huszas években a világháború ki
józanító keserűségében, me ly a materialista gondolkodás esöd
jével párosult, megjelenik a Neo-Hyppokratesi iskola, mely
ezt az elgondolást tovább fokozza, az orvosi gondolkozásba
több eerrtralismust és lelkiséget visz s a materiális francia
orvosok között számosat meghódít. Az orvostudomány kiváló
szellemeinek határozott és ismételten nyílt állásfoglalása is ma
már világosan jelzi az utat: az orvostudomány a maga il-á
nyában visszatapogatódzik az atyai ház felé.

A biológia egyik kiváló művelőjének nyílt irodalmi állás
foglalását már emhtettük." A francia idegorvos. P. 'I'ournier'"
terjedelmes könyvet ír idegbetegeivel kapcsolatban a hit ha
talmas gyógyító értékéről, természetesen a legmodernebb ideg
gyógyászati kezelések alkalmazása mellett és hangoztatja, any
nyiban igaza van' Freudnak, hogy a lelki konfliktusok átala
kulhatnak testi tünetekké és testi betegségekké, de a konflik
tusok mélyén, Freud eredeti kóreseteire hivatkozva. míndíe

~O Neergaard: Die AuCgabe des XX. ]ahrhunderts. 1940.
21 P. Tournier: Krankheit und Lebensprobleme, Basel.
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a bűn, a ha.lálos büm tudata - kapzsiság, paráznaság, hiúság
- és vele a magasabb világrend sértése áll és ez az, ami az
ösztönök forradalmához vezet. És ez a könyv rövid idő alatt
több kiadást ért meg, németre is lefordították, ami az olvasó
közönség új érdeklődési irán'Yának is számbaveendö jele.

~s az ugyancsak francia származású Carrel. a kiváló sejt
biológus és orvos könyvet ír az "Ismeretlen" emberről, hang
súlyozva, hogy as embernek jobban meg kell ismernie egyé
níségét alkotó testi és lelki vonásait. Mindez azért fontos,
mert az emberi kultúra egy materiális mellékvágányra tévedt
az újkorban. Carrel hangsúlyozza a lélek belső világa tanul
mánvosásának tudományos és emberi szempontból való nagy
jelentőségét,

,,Az emberiség fi.gyelmének el kell fordulnia a gépektől
és az élettelen anyagok világától s az ember lelkére kell irá
nyulnia, azokra a szerves és szellemi folyamatokra, amelyek
megteremtették a gépeket és Newton s Einstein világegye
temét."

"Meg kell szabadítanunk az embert attól a világegyetem
től, amelyet a fizikusok és csillagászok lángelméje teremtett
meg, attól a világrendtől. amelybe a renaissance óta be volt
zárva. Az anyag világa roppant nagysága ellenére is túl szűk

az ember számára.
De az ember hozzátartozik egy másik világhoz is. Egy

olyan világhoz, amely benne magában rejlik ugyan, de túlter
jed időm és téren. Ha aztán az akarat fékezhetetlen, ebben a
világban végtelen köröket járhat be. A szépség körét, ahogyan
azt a tudósok, a művészek és a költők megalkották. A szerelem
körét, amely hősiességre és lemondásra inspirál. A kegyelem
körét, végső jutalmát mindazoknak, akik szenvedélyesen kere
sik minden dolgok végső okát. Ilyen a mi világegvetemünk,'?"

Ennek a belső világnak a tanulmányozása azonban nem
könnyű feladat. "Valójában mélységes a tudatlanságunk. A
legtöbb kérdés. arnelvet az emberi lények tanmlmányozói ön
magukhoz intésnek, válasz nélkül marad. Belső világunknak
óriási területei még ismeretlenek. önmagunknak megismerése
Rohasem fog eljutni fl fizika elegáns egvszerűségéhez, elvont
ságához és szépségéhez.'?"

Carrel ennek á belső lelki világnak anyagi és szellemi át
tekintése alkalmával kitér a misztikus lelki és szellemi élmé
nyeknek - a misztikának eleven valóságára," szól az ima

22 Carrel : Az Ismeretlen ember, 344. old.
n Carrel : Id. mű, 18. old,
14 Carrel: Az Ismeretlen ember, 147. old.



136

lélektani állapotáról, mely nem tisztán értelmi állapot25 8

végül, de nem utolsósorban a csodákról. A XIX. század OrvO8

tudományálOak merev elzárkózását a csoda lehetősége &lől 
túlhaladott álláspontnak tartja.

"Valamennyi országban és minden korban hittek az embe
rek a csodák létezésében, a betegek többé-kevésbbé gyors gyó
gyulásában a zarándokhelyen vagy bizonyos szentélyekben.
De a tudomány XIX. századbeli nagy előretörése után ez a
hit teljesen eltűnt. Altaláalos8Jl elfogadták nem osak azt, hogy
csodák nem léteznek. de hogy nem is létezhetnek, Amint a
thermodínaznika törvényei lehetetlenné tessik az örök mos
gást, úgy az élettani törvények ellene szélnak a csodáknak.
A legtöbb életbúvárnak és orvosnak még mindíg ez a felfo
gása. Azonban, tekintettel a legutóbbi ötven év folyamán meg
figyelt tényekre, eet a felfogást nem lehet tovább fenntartani.
A Lourdesi Orvosi Iroda a csodáilatos gyógyulásoknak nagyon
fontos eseteit jegyezte iföl."26

Carrel maga, mint, a Pápai Akadémia tagja, egyik tanul
mányában megrázó véleményt ad az imádság hatóeredéről.

"Az imádság az erőnek leghatalmasabb formája, ame
iyet csak létre lehet hozni."

Az imádság annyira valóságos erő, mint az egyetemes ne
hézkedési erő. Mint orvos, láttam embereket, akiknél egy
szerre csak míndem gyógymód csődöt mondott s ezek az embe
rek az imádság erejével szabadultak meg betegségüktől és le
vertségüktől. Ez az egyedüli erő a vjlágon, melv - úgy lát
szik - le tudja győzni azt, amit a "természet törvényeinek"
nevezünk.

Az imádság az emberiség végső kifejlődéséhez nélkülözhe
tetlen érettség megnyilatkozása, a legnemesebb emberi képes
ségek kiteljesedése ...

A'lJ igazi imádság életmód: az igazabb élet lényegében az
imádság egyik módja.

A kiváló sebész és biológus az ima elhagyásában látja
korunk bajainak egyik fő okát és újraéledésében a megválto
záshoz szükséges nagy erőt.

"Az imádság ma inkább, mint valaha, parancsolóan szük
séges az em berek és népek életében. A vallási érzés hiánya
sodorta a világot a katasztrófa szélére. Erőnknek és tökélete
sedesünknek legmélyebb forrása szereuesétlenségünkre nem
fejlődött. kj imádságot, mint szellemünk legalapvetőbb meg
nyilatkozását, lendületes módon kell magánéletünkben gyako
Tolni. A hanyag emberi léleknek új erőre kell kapnia, hogv

25 Carrel. )d. rnű, t62. old.
28 Carrel : Az Ismeretlen ember. t 6'>. old.
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Ismét megnyjlatkozhassék. Ha majd az imádságban rejlő erő
szabad fejlődésnek indul a népek körében. ha a szellem bátran
fogja kifejezésre juttatni a maga törekvéseit. akkor ismét
alapos lesz a reményünk arra. hogy imáink siettetni fogják
ogy jobb világ eljövetelét."21

Ennek a jobb világnak eljövetelét mintegy előre jelzik az
crvosi rendbelll azok a kiváló egvéníségek, akik hivatásuk
áldozatos szeretetét a szeatségi élet magas fokával tudták
párosítani. A magyar Batthyányi-c-Strattmann Láselö (1870
1931). az olasz Giuseppe Moseatí (t 1927) és Ludovico Necchi
(1876-1930) egyetemi tanárok előbb. vagy utóbb. azt hisz
szük. be fognak kerülni az Egyház hivatalos szentjei sorába,
mínt nehéz életpályájuknak és hitüknek diadalmas bainokaí.

De nem csak egyes kimagasló egyéniségek, hanem maguk
a fiatalabb orvosi korosztályok is fokozottabb mértékben a
spirituális irány felé fordulnak. Az idők jeIének vesseük, hogy
hazánkban 1931-oon megalakulhatott a katholikus orvosok
SzeDt Lukács Egyeswete. amely immár 10 éve dolgozik egy
katholikus orvosi szellem kialakításán. Idők jele, s a papság.
valamilllit az orvosi hivatás rokonságának szép bizonyítéka.
hogy katholikus pap (Horváth Miklós) és protestáns orvos
(Reök I ván) együtt írnak időszerű könyvet világiaknak és
egyháziaknak, a közösen érdeklő kérdésekről. Az előszóban
találóan kifejtilk. hogy századunk jellemző betegsége: a mo
dern. ember nem érti, amit hisz és nem tud hinni abban, amit
át.

Magyarázólag és vigasztalólag mondják: .,Értelem és a hit
nam ellenségek, hanem testvérek." A modern pap és modem
orvos felkészültségével fejtik azutálll ki sokszor kényes tár
gyukat.

A fiatalabb korosztályok lelkisége másutt is megjelenik az
irodalom mezején. és ott, az "Orvos a lélekért" a lélek örök
értékeiért küzd.28 Es1.mény: az új ember. És felveti a kérdést:

"Vajjon új typust fog jelenteni! Nemi Az új ember arcát
mi már jól ismerjük. Az új ember a szentek és a hősök iskolá
jába járt és a keresztény tanok neveltje. J ól véssük emlékese
tünkbe vonásait, mert még találkozunk vele.":"

Igen. egyre jobban alakul az. orvostudománynak és a ro
kon tudományoknak testvéri gyűrűje, mely bontakozó egy
ségében ösztönösen fordul a mindenek központja és Alkotója
- az Isten felé. Szépen fejezi ki ez.t a gondolatot a biológus

2; A Szív, 1941. 49. száma.
28 Dr. Weninger: Orvos a lélekért.
29 Dr. Weninger: Orvos a lélekért. 17. oldal.
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Húzella a "Psychológia éS a biológia kapcsolatai" cÍIDű tudo
mányos értekezésében (1932).

"Korun:k lelki életében erőteljes szellemi áramlatok fonon
gásában a problémák új oldala vetődik felszínre és az egyes
tudományszakok között új vonatkozások kapcsolatai létesülnek.

A legújabb szellemi irányzat az eddigi elemző, szakszerű
sitö és a részletkutatásban elmerülö hajlandósággal szemben,
a mélvebb összefüggések megértésének vágyával a dolgok
sínoptikusan áttekintő és összefoglaló szemléletére is törek
szik. Különféle tudománvos módszereket együttesen és pár
huzamosan igyekszünk alkalmazni, a részjelenségeket az
egészre vonatkoztatjuk, egységesen ítéljü'k meg. Ez a törekvés
a tudomány rendszereeésében, az egyes tudományágak egymás
közötti kapcsolatainak kiépítésében is érvényesül. Még csak
körvonalaiban alakult ki az új tudományos rendszer, amely
ben az egyes tudományok merev határai többé-kevésbbé el
mosódnak, az, egymásnak ellentmondó tanok az igazság össz
hangjává olvadnak egybe és az összefüggéseknek a tudomány
egységét összetartó kapcsolatai domborodnak ki. so

De egyben a tudományoknak ez a közeledése Isten, felé
vezet: "A modern biológia, ha világnézetünkben a természet
tudomány és a psvchológia megismeréseit, a tudomány, a mű
vészet, a filozófia és a hit összhangjában éljük át, Isten fogal
mához vezet.

Az istentagadás ég, a vallástalanság, amelyhez. a materia
lista természettudomány vezetett - vagy talán fordítva -,
ma a már modern biológiára alapított világnézet tükrében, a
tudósnál Ls korlátoltságot, lelki fogyatékosságot jelent."

Ez a theocentrikus irány nem csak a katholikus kutatónál
(Huzella) jelentkezik. Protestáns kartársa, Balogh prof. kór
boncnok, szintén ebben az irányban látja fejlődni aMedicina
útját.31

... a soha el nem némuló és soha el nem némítható isteni
eredetű emberi léleknek a Ielkiáltásai felé tart a mai Medi
cina és vele együtt fo·g tartani a mai emberiség is .

. . . az anyagi kultúra uralmának a helyébe a szellem
uralma kell, hogy lépjen és a legmagasabb ethikai elvek kelle
nek, hogy irányítsák a gazdasági, anyagi természetű tényke
déseket is és nem fordítva. Ekkor, de csakis ekkor fog felsza
badulni tudni az, emberiség az ö igazi arcát shakespearies
drámaisággal manapság egyre jobban eltorzító s a materializ
mus szülte varázslatnak a hatása alól.

Bármilyen testi és lelki megrázkódtatások próbálják is ki-

so Huzella: Psychologia és biológia kapcsolatai. 1932. 30. old.
u Dr. Balogh E.: Quo vadis Medicina? Mone folyóirat. 1941.11. 1.



forgatni örök emberi mivoltából az emberiséget és vele egytitt
igazi jellegéböl: a Medicinát, az utóbbit, az emberiségnek ezt
az ősi állapotából átmentett, egyre vele együtt élő, tartós
örökségét sohasem féltsük, mert ennek isteni szikrai eredetű
benső fényét soha és semmi sem lesz képes kioltani.

... a materiaJ1.ista világnézet, mely a mai társadalom min
den legnagyobb bajának azo okozója, nem tarthatja sokáig
magát, dacára a végső erőfeszítéseinek.

... mind a materialista kapitalizmusnak, mínd az ennek
kóros kinövését jelentő bolsevista ideológiának várhatóan nem
sokára beálló letünése után: az emberiség egy új, nagyszerű
birodalom felé közeledik, amely a "szellem országa" lészen.

A földi rendeltetési útján haladó emberiségnek és a vele
együtt ősidőktől fogva összeforrott Medicinának is az útirá
nyát a mindannyiunk felett álló tökéletes Ielkiség, maga az
isteni absolutum jelzi, mondván: "Ego sum via, vita, veritas!"

XI. FE.JEzm'.

A bölcselet Canossát jár; viBsza Szent Tamáshoz!

A tudománvágak szerevének és helyzetének megvilágítása
után most a "tudományok tudományának", a fiJozófiának sze
repevel szeretnőnk foglalkozed. A filozófia az ész és a szív
tudománya s ha volt tudományág, melyet a sátáni erők a
maguk romboló céljainak szolgálatába állítottak maradéktala
nul - az éppen a filozófia volt. A filozófia, mint már emlí
tettük. az ész és a szív tudománya, már pedig van-e olyan
esztelenség és erkölcstelenség, melyre a gőgös, öntelt ész ne
találna magyarázatot s amelyet az érzéki bűnös szív a maga
céljainak megfelelően ki ne színezne és fel nem magasztalnat
Egyet azonban még az istentelen materializmus színvonalára
süllyedt filozófiai irányzatok sem tudtak és tudnak letagadni,
hogya filozófia, még ha a túlvilágot, a metafizikumot tagadja
is, a léleknek, a psychének. vagyis az emberi szellemnek ki
sugárzása és virágja, par ex.cellence, szellemtudomány marad.
melynek az anyag sohasem lényege, hanem iránvítottja, szol
gája. A filozófia volt az elindító és az eszköz a sátán kezében
a médszeres kételkedésre s a francia forradalom mérges virá
gait a fínom, szalőnokban uraskodó francia enevklopédisták
ül tették. Tiszteletreméltó Holzhauser Bertalan, akinek jöven
döléseiből már idéztünk, szellemesen mondja, Luther az Egy
ház tetősetét rombolta le, Calvin falait bontogatta, a hamis
filozófia pedig alapjában rendíti meg. A filozófia csinálta a
legnagyobb pártütést a vallás ellen, neki kellett és neki kell
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a legnagyobb Oaaossát járnia, hogy hozzá visszatérhessen. És
íme, mindez jól szembetűnik az utolsó évtizedek tudományos
filozófiai haladásában.

Hová tűnt, az egykor fejedelmeket buktató és Iorradalma
kat kírobbantö voltairei álfilozófia szellemi ragyogása. Még a
nem. keresztény tudomány számára is történelmi, idejét mult
holmi lett. Ma már 'tísetán :látjuk, hogy egykor annyira körül
rajongott, fínom kifejezésekbe burkolt, majd metsző gúnnyal
- tiporjátok el agyalázatost ! - és gyűlölettel telített saipor
kái a bölcseletnek csak leggyengébb, kezdetleges médszerét
jelentették, ahol a maró gúny pötolta a tartalmi igazság hiá
nyait. S ahogy eltűnt a csillogásával megtévesztő voltaire-i
áLfiJlooófia, úgy tűntek sorba le a múló évtizedek során mé
lyebb filozófiai alapra helyezett összes eszme-utódjai, a tudo
mányos világban csúfosan levitézlett materialisan-monista
Haenekeltöl, a pán-psychista Schoppenhauerig, kinek nyo
masztó pessimista filozófiája annyira lenyűgözte a melanoholi
kus, ábrándos Reviczkyt, hogy annak még sírját is a schop
penhaueri filozófia jelleg1.ete.s mondata ékesíti: A világ csak
hangulat. Egyáltalán hol van ma már KWDlt Emmanuel (1724
--1804) híres ratlonalísmusa, maly a maga subiectív idealis
musában az eszméket és ideákat csak lelki projectumoknak
tekintette s az ember létét és életét a szük Kant-Laplace-i
természettudományos, tehát materiális világhoz kötötte. De a
XIX. század második fele feblázadt a több évszázados korszak
ellen. mely a bölcselet világában a renaissancetől egészen a
szásadfordulóig a természettörvényhez akarta láncolni a vilá
got.

És a kor filozófusaként jelentkezik az a Bergson (1859
1940), aki bár maga is nemzettagja az újkorban a materialista
világfelfogást elsősorban valló és támogató zsidóságnak, a
zseni ösztönös nyugtalanságával szétzúzza ezt a materiális bi
lincset és az élet szabadságának, a holt anyag értéktelenségé
nek, a teremtő és éltető közvetlen meglátásoknak (intuició)
értékét hirdeti. Bergsonnal sainte megfordul a filozófia évszá
zados, anyaghoz rögzülő beállítottsága s maga a nyugtalan
lelkű filozófus, lélekben egyre közeledve, a kereszténység örök
Igazságaihoz, a halálos ágyán - ha hinni lehet az. úisághirek
nek - meg is tért az igazság örök forrásához, az Egyházhoz.

De nem csak az ideig óráig hiú világsikert élvező. hol.
materiális atheista, hol pau-pszchista köpenyben jelentkező
filozófiai irámvzatok napja áldozik le sorban, velük együtt
buknak nem egyszer hamis dogmáiknak értelmi szerzői, saját
élettragédiájukon mindennél jobban. igazolva, hogy nincs
valódi életforrás az Egyházon kívül. Nietsche, a XIX. század
istentagadó csillaga, aki Isten helyett az Obermenschet állí-



totta az emberek elé, de aki egY'OOn éles szemmel. látja szá
zada hamis isteneinek és álkultúrájának elkerülhetetlen tragé
diáját - megörül. Sehoppenhauer, az emberi megnemértéstől
megtörve. hagyja ott tanári katedráját és csalódottan vissza
vonulva, egy buddhista-ízű nirváaát prédikál pessimismusában
hisZékeny kortársainak. .

E sok felé szakadó és egymásnak sokban ellentmondó,
tiszavirág életű rendszerek között ott áll a keresztény bölcse
let, amely se nem egyoldailuan idealista, mint a pan-psyehis
ták. sem egycldaluan materialista, mint pl. Haetiekel köve
tői. Ez a keresztény bölcselet, a fiJlozófia terén is megőrzi a
krisztusi gondolat teljességét: ,.Adjátok meg, ami a császáré,
a császárnak, ami az Istené. az Istennek." Vagyis hangoetatja
a lélek fontosságát és elsőbbségét, de nem tagadja, hogy a
lélek anyagi, testbeni vesz száldást, azzal csodálatos egységet
képez. Tudja, hogy ezt az eredeti bűn által megzavart egysé
get, Krisztus helyreállította a megváltással. kibékítve a ter
mészetet a kegyelemmel "saját személyében egybehangolta az
anyagót és a szellemet, a tennészetet és kegyelmet és minket
a bűnnek szükségszerűségéből, az erkölcsi szabadság magas
ságába felemelt, a teremtményeket pedig Istennel és egymás
sal kapcsolatba hozta; ebböl a nagy tényből indult útjára a
keressténv bölcselet és világnézet, amely azóta is azon műkö
dik, hogy Krisztus fenséges tettét az. emberi gondolkozásban
megörízze és a céltalan kísérletektől és lelki. nyugtalanságtől
megszabadítsa.

Sajnos, errnek a bölcseletnek szava, mint a pusztába kiáltó
szó hangzik el. Az ember mélyebb és egységesebb megoldáso
kat keres, de rendszerint tévedéseiben mind mélyebbre
süllved !"1

De a kor katholikus böleselöjét, Trikált a jelen és a jÖYŐ
szemlélete bölcs optimizmusra ösztönzi.

"Ma azonban, mintha pirkadna, A lelki élet tényeinek el
fogulatlan tanulmányozása, a vallásos léleknek titkos világa új
idealizmus felé hajlítja gondolatvilágunkat. Sőt az emberi
szellem ingadozó útjában oly úllomáshoz jutott, ahol érzések
ben. eszményekben és elméletekben a keresztény bölcselettel
seiute érintkezik. Az ellentétek ismét egységbe olvadnak, a
részleges látás helyett az egyetemes. mindent egvaránt fel
ölelő szeniléletnek adnak helyet. A lelkek lassan előkésziilnek
a kibékűlésre: útban 'vagyunk a szellemi egység ielé:"

Hogy egy nagy egység felé tart korunk és az emberiség,
hogy ez az egység egyedül csak a kereszténység egyik idő-

l Trikál: Egység felé. 1914.
2 Egység felé. 1914.
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szerű, tökéletesült formáján alapulhat, ezt láJtja és csak ezt
láthatja a protestáns bölcselő is. A világ az egyoldalú túlzó
individualizmus szerenceétlen állapotában szomiűhozza a kö
zépkor eszményi collectívismusát, - annak egyoldalúsága nél
kül és azt össze akarja egyeztetni a kultúra haladásával és
egyben a test józan mértékére szabott kultúrigényeit a halha
tatlan lélek örök értékeinekkívánalmaival. Ez a kiegyezés egy
új, békés, boldog korszak visióját idézi. fel a bölcselő előtt,
ahol a gyűlöletet szerétet váltja fel az emberiség szívében.
(A magánjövendölők közül sokan hangoztatják, hogy amennyire
gyűlölik egymást az emberek a nagy változás előtt, annyira
fogják szeretni egymást utána.)

,,Korunk ismét eljutott abba a stádíumba, amelyben a
szofisztika Athenje volt: az énben keresi az igazság mártékét
és az erkölcs normaját. Ott tolong a sporttereken és a szépség
királynők körül: a test kultuszát többrebecsüli a szellem éle
ténél. Ebből származik gondolkodásunk anarehiája s a közös
nagy eszmények hiáJll'Ya. Olyanok vagyunk, mint a sineken
menetrend nélkül száguldozó vonatok. Ebből a rendtelenségből
csak összeütközések, katasztrófák s egyéni tragédiák fakadhat
nak. Ez lett az individualizmus túlhajtásából. A mai ember
kezdi belátni, hogy ezen az úton nem niehet tovább s újra fel
ébredt benne a vágya nagy közösségek organizált világa
iránt. Sokan ezt úgy szeretik kifejezni, hogy az európai ember
egy új középkornak megy elébe, amikor az uralom szellemét
II szolgálat, a gyűlöletét a szeretet, s az egyén önistenítését
a közösség megbecsülése fogja felváltani. A történelem rit
musa valóban mutat ilyen ingalengésszerű 'fázisokat, de ha
vannak is benne rokonjelenségek. nincsenek ismétlések. Ha
a középkor egyoldalúan universális volt, az új kor pedig egy
oldalúan individuális, akkor a feloldásnak olyannak kell lenni,
amelyben a kettő szÍJrutézise rejlik. Az öntudatos és a szabad
ság értékét megizlelt ember nem mondhat le többé ezekről az
értékekről. A kultúrában éppen úgy él tovább a jelenben a
mult, mint a természeti élőlénybene S a történet az ember foly
tonos gazdagodásáról, bizonyos mérvű többlételéről beszél. Az
álmodozó Kelet után Hellasban feltűnt az öntudatnak és a
test örömei okos élvezésének az értéke. Róma a jogrendet
és a méltányosságot hozta az európai embernek. A keresztény
ség ráeszméltette a szeretetre, s megmutatja, hogy a hit és
a szolgálat több, mint az. önző uralom. Megformálta a hívő jó
ember eszményét, amely kibékítette az embert a földi világ
gal, s kezébe adta a természet fölött a hatalmat, amelyet már
a Szentírás megígért neki. E mámoros bódításban a diadal
mas Én megfeledkezhetett a Másról; Istenről és a közösségről,
de bizonyos, hogy e mai világválság legyűrése után az egész
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ember halad ismét egy új úton a további emelkedés felé. Mert
van értéke a testnek és van a léleknek, - van az egyénnek
és van a közösségnek. Erek olyan igazságok, amelyek nélkül
ma már nem élhet az ember s jövőjét is ezekre a pillérekre
kell építenie,"?

így a protestáDS bölcselő. Csa:k a kibontakozás módozatait
nem látja tisztán.••Napjainkban újra nagy és mélyreható vál
~ágok tépik korunk emberének lelkét- és a kultúráját. Minden
okunk megvan tehát arra, hogy eleven érdeklodéssel figyel
jünk a filozófusok szavára. A mai zűrzavar még a válság jele,
de a kaosz kozmosszá, renddé. tisztulásának az ígérete lesz, ha
az eljövendő nagy filozófus megvilágítja elméjének 'fényével
.az előtte gomolygó és alakuló ténytömeget".4

A katholikus filozófus azonban nemcsak látja. hanem
hassnálja is ennek a már eljött nagy filozófusnak - ki. mint
egy poraiból megelevenedett Phöníx áJI előttünk -, t. i. aqui
nói szetut Tamásnak munkásságát,

XIII. Leó. a nagy pápa, a "Lumen de coelo" volt az, aki
1879. augusztus 4.-én kiadott Aeterni patris encyklikájában
először mutatott rá aquinói szent Tamás filozófiai irányának
seholastikának, Illetve tomismusnak töretlen időszerűségére,
sőt nemzedékmegváltó szarepére. A pápa ugyanis erősen hang
súlyozza, hogy a jó filozófia egymagábatu nem segít, de fel
kell használni, mert utat nyit az igaz hitre. A világ majdnem
meghökkent a vatikáni szózat merészségén, mely a filozófia
vajudásaiban kitörő felkiáltást .,z,uruck auf Kant" azzal tol
dotta meg, hogy vissza szent Tamáshoz," Hiszen abban a kor
ban a seholastikat nem is tartották számbajöhető bölcseletnek.
De Péter sziklájának öre, a Szetitlélek kegyelmétől megvilá
gítva tisztán látott. Encyklikájának kezdetén erősen hangsú
lyozza, hogy korunk számbajöhetó bajai a füozófia tévelygé
seiból erednek. A Szentatya megbecsüli a bölcseletet, mert az
kimutatja a kereszténység hitelre méltóságát. Hangsúlyozza
XIII. Leó. hogya régi egyházatyáknál és íróknál a bölcselet
v. hittel együtt jár, majd az egyházatyák nyomába a seholas
tikusok léptek, ezeknek feje és vezére szent Tamás, az angyali
doktor. "Szent Tamás szárnyain az emberi ész oly magaslatra
emelkedett, hogy magasabbra már alig szárnyalhat és a hit
az észtől több és hathatósabb segítséget alig várhat. mint
amennyit aquinói· szent Tamás által nyert".

A Szentatya szerint kár volt, hogya tudomány szent Ta
mást elhagyta, az itt-ott fellépó új bölcseleti irányok káros
Ryümölcsöket hoztak. Prohászka Ottokár, a Szentatya eme

8 Halasy-Nagy József: A filozófia kis tükre.
• U. o. 150. old.
~ Prohászka: XIII. Leo pápának beszédei és levelei. um.



encyklikájának fordítója szerint korunk főtévelyei, az idealiz
mus, pantheízmus és materializmus lelketlen tagadások. Sz.ent
'l'amás Játnoki. szellemmel előre megcáfolta Comte Ágost és
John Stuart Mil positívísmusat, Kant apriorísmusát, Hegel
absolutísmusát, a Schoppenhauer és Hartmann féle nihilis
must.

XIII. Leó felfogása szerínt vissza kell térni szent Tamás
hO'A az iskolai oktatásnak, vissza a hittől idegenkedöknek.
vissza a. scho1aBWtika elveihez a tudományoknak és' müvésze
teknek. Még a terméssettudománs-ok is igen sok hasznot húz
hatnak a bölcseletböl, márpedig a scholastika nem ellensége
a természettudományoknak. VégÜl1 a pápa felszólítja híveit,
helyezzék vissza jogaiba és terjesszék aquinói szent Tamá~
bölcseletét.

A nagy pápa tovább is ment aquinói szent Tamás irányza
tának elismertetésében. 1880. március 7.-én, szent Tamás ünne
pén a világ mínden részéből Rómába gyült tudós személyísé
gekhez beszédet intéz (Pergratus nobis ...), melybern szent Ta
más bölcseletének felkarolását ajánlja. Ugyanez év augusztus
4-én pedig szent Tamást "Cum hoc sit" körlevelébem a tudo
mányok védőszentjének nyilvámtja. 1880. január 18.-án elren
deli Tamás műveinek kiadását, előzőleg 1879. október 15.-én
megbízza Lucca bíborost aquinói szent Tamás akadémiájának
megalapítására.

A:ö európai történelembern azóta eltelt 60 év a Szentatya
akkori elgondolásait mindenben igazolta. Egyrészt a tomismus
virágzó filozófiai ággá lett, melynek kiváló képviselői között
olyan hazánkfiai akadnak, mint Horváth Sándor O. P .....
másrészt a tomismus ellenlábas filozófiai rendszereknek és a
rájuk épült gazdasági és társadalmi rendszereknek teljes ku
darca amellett szól, hogya világ még nagvon rászorul majd
e filozófia égi - földi harmóniájára.

S most, 1942-ben megszólal a hazájába visszatérő egyszerű
domonkos szerzetes, Horváth Sándor és ő, mint e tudományág
egyik legismertebb katholikus művelöje, összegezi benyomá
sait. Mit is mond a jC'lenről és a várható jövőről aquinói Ta
más modern lelki gyermeke.

"mindaz, amit az átalakulás a katholiclsmusban felvetett.
a tomismns őrökérvényű rendszerében találja meg; szjlárd alap
jait."

..A jövő filozófiai világképének kialakulásában igen nagy
szeren jut majd a katholikus bölcseletnek. Akárrnennvire is
megriasztó napjainkban, az emberek kereszténvellenes beállí
tottsága - mégsem elég erős ahoz. hogy sokáig lefojtva tartsa
az eliguzodásra vágyó szellemet. Bekövetkezik a kijózanodás
megvilágosító pillanato: és az ember újra rnegtalálja az Isten-



hez vezető egyetlen utat. A - tormeatum infiniti - újra vis~
szatérít mindnyájunkat a kereszténységhez,

Ha ez a kijózanitó perc bekövetkezik; a kereszténység 8zá
mára az új aratások korszaka kezdődik az új szántóföldeken."

Rámutat a neves tomista bölcselő a megrázkódtatások tisz
tító ssenvedéseíre, "Katasz.trófák idején kinvilik az emberek
szeme az örök igazságokra. Egy-egy döntő fordulat elsöpri az
útból a féligazságokat, a talmi értékek bozót ját s a talaj meg
tisztul a váltosatlan értékek számára. így az elmult viIlág
háború okozta megrendülés kioltotta a századvégi filozófiáMI
a materíallzmust,"O

Tehát a jelen szörnyű megrázködtatásai között meg újulás
és egység felé tart a, bölcselet is és a helyzet kulcsa a keresz
tény filozófiai irány, a tom izmus kezében van, mely a jelen
tévelyeinek gyomlálója és a jobb jövő egyetlen bistos funda
mentuma.

XII. FEJEZET

A nagy változás. a költők lantján.

A hit, si tudomány, a bölcselet hangjai után hadd szólaljoo
meg a költők Iantja is. Azt mondíák, a költők az emberiség
vatesel. MimÓZR lelkük fínom rezdüléseiben, lángoló fantáziá
juk dübörgő, majd szelíden elsímuló hudlámzásaiban vajjon
nem jutott volna hely ennek a hatalmas történeti és termé
szetfeletti színjátéknak! Ne gondoljuk!

Vajjon Vörösmarty, a nagy magyar :költőfejedelem. élete
alkonyán (1855.) félőrülten és csalódottan írt hattyúdala, a Vén
cigány nem ennek a boldog békekornak ihletett megsejtése-e'
A költőfejedelem zaklatott lelkét borzasztó képek gyötrik.
Kain testvérgyilkos botjazuhanásától az első árvák sírkeser
véig, Az öldöklés még a Szentföldet sem kíméli.

"Háború van most a nagyvilágban
Isten sírja reszket a Szenthonban ...

De lázas háborgásai örök emberi megnyugvásba olvadnak
át. a pusztító viharok megtisztítják az emberiséget, Noé bár
kája egy új világot hoz majd részére. Addig pihenjen a vonó.
hallgasson a dal. hogy utána hálatelten és boldogságittasan zen
düljÖD( fel újra:

O Nemzeti Ujság. 1942. március 15·i száma.

Dr. )l6rlú Ist..6o: Christos Vioeit ...
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,A vak. csillag, ez a nyomorult föld
Hadd forogjon keserű levében
S annyi bűn, su.enny s ábrándok hevétől
Tisztuljon meg a vihar hevében
:És hadd jőjjön el a Noé báritája
Mely egy új világot zár magába
Hú.7Jd, ki tudja meddig hűzhatod,
Mikor lesz a nyütt vonóból bot
Szív és pohár tele búval, gonddel
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.

Húzd, - de mégse, hagyj békét a húrnak
Lesz még egyszer ünnep a világon
Majd - ha elfárad a vész haragja
S a vihar elvérzik a csatákore
Akkor húzd meg újra lelkesedve
Isteneknek teljék benne kedve
Akkor vedd fel újra a vonót
É8 derüljön zordon homlokod
Szüd teljék meg az öröm borával
Húzd, s ne gondolj a világ gondjával.

Kortársának, a katholikus papköltőnek, Mindszenthy Ge
deonnak n:1egrázó Visió-jában döbbenetesen bontakozik ki en
nek a nagy isteni leszámolásnak. egy félvilág megrendülésének
éi pusztulásának iszonyatos képe. A költő meghúzza. az álv6
lelkHsmereiek lélekharangfát. közel a szent igazság váltsága!

Már hallom a vad förgeteg zúgását
Mar szelletével csapja fürtimet
Már rengní kezd az ei'd6k boltozatja
S remegni 'kezdenek az emberszívek
A tűzhely füstje visszahull a házra
Mint vak remény, mely tn.~g van ni'~ á.lazva.
Oh, én ismerlek zl1gó, iOI'lló felhők
Jönnek, robognak az boltozaton
Emeld fel fődet, drága szent igazság
A te váltsagod már közel vagyon

~k á nagy csapások áz égbekiáltó ig8.2lSágtalaJiságók és
t~tvérgyil1roEl8ágok bosszuföi:

Oh, ém ismerlek i"óldrázó viharhang
Te egykor árvák sóhaja valál
Oh, én ismerlek zúgó. torló felhők
Szülötök: vérkönny és ábelhalál



És ti örök, szent vértanúi csontok
Melyek fölött egy világgyász borongott
Ti lettetek a villámok nyelévé
Melyekkel sujt az örök hatalom
Emeld fel fődet drága szent igazság
A te váltságod már közel vagyon!

A költemény végén megrázó erővel ecseteli a sátáni erők
bukását és a jó magasztos győzelmét, ujjongva azon, hogy a
lélek, ez isteni szikra és a jog égi fényébe helyeztetett.

,,Hah, mint reszketnek, hah mint omladoznak
A gőgt-ől megmárványult Dágonok
Bár a pokolban, ördögök szívében
Fészkelt is lábuk - már mozdul, inog
Hiába jÖ6SZ-, csel, vak düh szolga népe
Szent Isten az, ki istenidre lép e
Fedezd, fedezd el tengyalázatoddal
Vagy itt dőlsz rájuk, mint egy vérhafom;
Emeld fel fődet drága szent igazság
A te váltsagod már közel vagyon'.

És bekövetkeeík a lélek várva-várt boldog győzelmi napja!

Egy fél világot látok haldokolni
Egy fél világot fellélegzerii!
Tort ülnek ők, fönségese t, - a bátrak,
Mert szabadok a világ kezei
Az Isten arca derül dalaikra
A 'lélek ismét, mí volt, égi szikra
Rózsák fakadnak minden új nyomon ...
Emeld fel fődet drága szent igazság,
A te váltsagod már közel vagyon!

A theológus és a bölcselő korunkat - jellemzően a zűr
zavar korának nevezi. ahol az eszmék és az értékek, az erény
és bűn fogadma és határa elmosódik a tömegek lelkében. A
zűrzavar korának érzi az első világháború idejét a költő is
(1914.-18.). Stefan George, a német költőfejedelem hosszas
hallgatás után, élete alkonyán (1920.-21.) megírja három pro
fetikus hangulatú és kifejezésü versét (Die drei GesaDlge cik
lus), s közöttük talán a legmélyebbet. (A költő a zűrzavar ko
rában), amely megrázóan igaz és fájó keresztmetszete egy
szerencsétlen kornak.

Miután döbbenetesen rámutat a kor bűneire, egyenetlen
ségére és az egyedülálló költő megnemértettségére és kassand-

lr
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rai sorsára, égi vigasz felé fordul, de érzi közben, a kor em
berének és a tömegnek nincs füle a nemesebb hang meghallá
sára.

,,Minek
ide meanvei hang, ha nincs fül a
leglaposabb élcére sem' Minek
ide szellem, ha nincs más köeös ösztön,
csak a vályué l s egymást szidva minden
céh csak a maga lékelt csónakat
aján~ja a zátons-on s üdvözülni
kacatát gyarapítja' régi bűnből
fecseg új építést az okos is
és int: zsugorodj féreggé, hogy a
vihar kíméljen, villám meg ne lásson ...
Az élők egész mai törzse annyit
tévelygett már, hogya bálványait
amelyek porba verték, valahányszor
hazudnak, újra tömfénezní fogja:

A köUő figyelmezteti a kort, addig nem könnyít sorsán,
míg az Istenre és az égiekre nem gondol, de egyben vigaszta
lólag hozzáteszi, hogy már közeleg a derűsebb jövő, itt már az
új nemzedék, mely híg ábrándoktól menten dolgozik rajta,
hogy mielőbb eljőjjön.

Az élők egész mai törzse
elfeledte léte legfőbb parancsát
ami alkatát biztosítja, nem hisz
Kormányzóban és Vezekeltetőben
furfanggal akar sorsából kibujni.
Törjék az ugart még zordabb ekék,
nyomják az eget még sűrűbb ködök ...

. A sötét éjből a leghalaványabb
kék is csak akkor tűz a maiakra,
ha mindaz aki egynyelvű, kezet fog
és a romlás e1len fegyverkezik,
ha lerázza a fakult lobogók
vörös, kék, vagy fekete rongyait
és éj-nap csak a Vecsernyére gondol.

De a távolból a költő szemléletében már bontakozik a jövö
isten i féHY<>.

A Költő pedig őrzi a velőt és
csírát, hogy meg ne rothadjon. meg ne fúljon
szítja a szent tüzet, mely tovaszökken



s életet gyujt; ősök könyveiböl
ő hozza a biztos ígéretet
a legfőbb cél választottjaira:
sok sivatag vár még, hogya világot
megváltsa egykor e földrész szíve ...
S mikor a kínban a végső remény is
kihunyní fenyeget: ő sejti már
a derűsebb jövőt. Ö tudja, hogy
híg ábrándoktól, csömörös piactól
s a csillogás mérgétöl szűzen itt az
új nemzedék, mely embert és dolgot urra
igaz mértékkel mér, szép és komoly,
idegen előtt büszke, magahívő.
nem jár a pökhendi, gőg szirtjein s az
ál-testvériség sekély mocsarában ... 1

A huszas évek trianoni és versaillesi szellemétől megmér
gezett fojtogató, testvérietlen Ievegöjében írja meg a magyal'
Kozma Andor "Jaj agyőzteseknek" című, örökéletű költemé
nyét. Szükebb értelemben annak a győztes szellemnek szél,
mely a maga gőgös öntelségében és esztelenségében a legyőzöt
tek minden poreikáját guzsbakötötte. VaIójában a költemény
láthatára sokkal szélesebb, sokkal általánosabb. Költői meg
sejtése - ezt maga a költő is említi - annak a borzalmas
világleszámolásnak, melyet a haragvó ég bocsát a földre min
den igaztalan, mindem öntelt és emberietlen, istentelen győz
tes megfenyítésére. Alapgondolata: Jaj a győzteseknek.

Költői megsejtése az Isten szörnyű, nagy napjának, a ha
ragos ég rémes csodáinak, melveket a költő - mintegy érezve,
hogy nem ér meg - haló poraiban is biztosaknak hisz. Egy
részét e megrázó soroknak szószerint ídéesük.

Csalódhat a szem, az okoskodás,
Hanem az ősi ösztön, a csodás
Az nem csalódik, annak nincs titok
Mit az jövőnek érez: jönni fog!
Az ősi ösztön bennem ébren alva
Szünetlen új, nagy rémséget sugall ma
Világraszóló végzetes Ieromlást.
Világrendítő vészes összeomlást,
Mi Isten nélkül Isten ellen épült
Az mind leroppan, széthull törmeléktil
S minden ma gyóztes gyilkost eltemet,
MillJt véres roncsot az új rettenet.

1 Szabó Lőrincz rord.
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Szent lesz a nap, bál' szörnyű, amikor
A vad vae vietis Bo torkukra forr,
S az égből zengik a romláson át
A vae vietoríbust a harsonák I
Fm így lesz, - mert így érzi ösztönöm
S nem észokokból rémképtil szövöm.
Mikor lesz itt, hogyan jön, mely úton
Isten bosszúja - mindezt nem tudom
~n nem tudom a vörös, vagy sárga
Veszedelemmel sujt le a világra;
Vagy más, ma még nem sejtett borzalom
Lesz-e a pallos, - nem tudom.
De érzem azt, hogy ha korán, ha késve.
Eléri a. bűnt Isten büntetése.
Mert a vae vietíst 'bőgő bestiák
Kegyetlen bűne bosszúért kiált.
Megérem-eT .... Istent esengve kérem:
Engedje szörnyű nagy napját megérnemI
De bárha én azt meg sem érhetem.
Halódva is szent biztos lesz nekem,
Hogy diadalt bűn végkép nem arathat,
Bogy ez a nap el nem maradhat.
Hogy az napon csodák történnek,
Rémes csodái haragos égnek
Gonoszul pontos számítások
Mint csuffá lesznek, mind hibásokr
A nem várt meg nem érthetők - megesnek;
Éled a holt és - jaj a győzteseknekI

A költemény gyönIYörű, egyben tragikus megsejtése az is
teni igazságosság szörnyü napjának, amikor az Úr "nem várt,
meg nem érthető" eszközökkel bíztosítda az igazság győzelmét.

A jelen költöjét, - Sik Sándort - , 'ki a lélekhagyta kor
ban féltő aggodalommal övná fiataljait a korszellem csaiöka
lidérceitől, ez a biztosan sejtett jobb jövő élteti, melyet mint
klmondhatatlant mégis félig magába zár. Aggódó szeretettel
fordul ifjaihoz:2

Elmondanám,
Hisz a iéitésből á szívem kicsordul:
Ne féljetek alélekhagyta kortul,
Amelynek piacán
A bölcset túlr'ikoltja a vasas
Bárgyú pretorián.

2 Sik Sándor: Virrasszatok, 1940.
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Elmondanám:
Érzem a kort, melynek bíráí lesztek,
Látom, látom lW újszülött keresztét
Egy templom homlokán
Felfényleni az elzörömbölő
Szennyes vihar után.

Egy templomán,
Melyben ti lesztek a pillér, az oszlop,
Kik nem görnyedtek és nem ingadostok.
Bálványok kiiBzöbén.
Már hallom a búcsúsok énekét!
De mégse mondom én.

Hallgatni' jobb.
Hiszen akármi széPét mondanék is,
Tudjátok, mondatlan maradna mégis
A fl) a legnagyobb
A szent, ami most ösezevillanó
Szemünkön felragyog.

És a második világháború véres napjaiban. mint hathatós
vigasst, a kitartáshoz szükséges erőt és a biztos győzelem jeIét
állítja honfitársainak a papkőltő, Nagyfwlussy: az isteni Szí
vet, jézus Szívét és a győzelem teljét - Mária országáJt Jézus
Szívében.

Szentistváni magyar hívek!'
Nem less mindig sűrű ború
Elmulnak a vérzáporok
El a százszor zord háború I

Eljön Róma galambssámván
A szent béke, a s~nt 8zivárvAny

Elbukik mínden antikrisztus
Győz mindörökre az Ur Krisztus
S Ablelujá-t zengünk nevében:
Mária országa jézus SrMvében!

• Jézus Szíve Hirnöke, 1941. máj.
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BEFEJEZÉS

Aggódó szívvel fejezzük be rövidre szabott írásunkat. Tud
juk, hogy nem végezhettünk teljes munkát, de célunk az volt.
hogy legalább minden oldalról valami kevés adatot nyujtsunk,
amely megvilágítja, hogy korunk. sokszor merőben anyaginak
látszó, a puszta megélhetésért folyó küzdelmeí voltaképpen a
két leghatalmasabb ellenfélnek; az isteni és sátáni világrend
nek mindent felüímulö harca, amely elsősorban szellemi küz
delern. Ha valamikor, úgy korunkra vonatkoztathatók Szent
Pálnak, a népek apostolának örökéletű szavai: "Mert nem a
test és a vér ellen kell tusakodnunk, hanem a fejedelemségek
és a. hatalmasságok ellen, ennek a sötétségnek világkormány
zói ellen, a gonoszságnak égi magasságokban levő szellemei"
ellen"! Osszüleink nagyot buktak az eredeti bűnnel, de talán
nagyobbat bukott a kösépkorí Európa, mikor a keresztény
nemzetközi egység talajáról az önző Individualizmus sokszor
bűnös ingoványába süllyedt, majd elmerült az eretnekség és
a hitetlenség forradalmának erkölcsi fertőiben. S most úgy
áll néhány száz évi tévelygés után mindenható Ura, az Igaz
ság és Irgalom Istene előtt, mint a tékozló fiú, szegényen és
összetörten, éhezve és kifosztva s talán végzetes nyomorában
Ielssakadnak megkínzott lelkéből a megbánás szavai: Atyám!
Vétkeztem ellened, már nem va.gyok méltó, hogy fiadnak
mondj. És reméljük, az Irgalom Atyja nemcsak meghallgatda
a tékozló fiú szavait, hanem be is hegeszti évszázados fájó
testí-lelkb sebeit és szükségeit és ünnepet készít neki házában.
Mert ki ne érezné, hogy bár a hazugság szelleme még itt él
körünkben, a meg kínzott emberi lelkekben sóvárogva éled a
vágy, mely vissza nem fojtható, egy új rend után. A:z. eredeti
bűn szenayétől elhomályosult értelem alig látja ugyan, hogy
8. mennveí Atya milyennek tervezi ezt az új rendet, a rosszra
hajló emberi akarat pedig önzésének örvényébe akarja fojtani.
Annyi bizonyos, ez az új rend nem lehet csak gazdasági. sem
politikai, vagy társadalmi. Ez az új és igazi rend, ha tényleg el
következik, csak az az erkölcsi és isteni alapon nyugvó új rend
lehet, mely a természettörvényeken épül. mely a nagYOIk és
kicsinyek j<)gait krisztusl szeretetből tartja tiszteletben', mint
a Szentatya, XII. Pius oly félreérthetetlenül hangsúlyozza.
De nemcsak új rend felé megyünk, hanem egy mindennél

, nagyobb vadlási, társadalmi és gazdasági egység felé, A körül
ménvek kedveznek neki. Ma a rádió hullámai, a repülőgépek
közel hozzák egymáshoz testileg-lelkileg a kontinenseket, Sali
ege. toulous i bíborosérsek legutóbb szellemesen mondotta, hogy

1 Ephez. 6. 12.
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"A viláz már olyan kicsi, mint egy kis falucska".2 De vajjon
kinek volt és kinek. lehet nagyobb vágya ez az egység, mint
annak az isteni Szívnek, mely ma a kereszténység és a nyo
morgó emberiség üdvének legfőbb jele és forrása. Hogy mind
nyájan egyek legyenek - e'll volt eucharisztikus testamentuma
annak a Szívnek, mely egészen kiüresítette magát érettünk,
hogy "mindenkinek mindene" legyen s ki tudná ezt az. egysé
get hatékonyabban megvalösítaní, mint az Ö isteni Szíve, az
irgalmas szeretet kiapadhatatlan forrása. Ha pedig az. Isten
től előre látott és elhatározott órában meg is valósítja, teszi ezt
mindennél inkább azért, hogy legyen "Egy akol ésegy Pásztor".
Mi, emberi tévedhetöségünk alázatos tudatában, jóhiszeműen
azt hisszük, hogy ez az. áldott idő, mely olyan messzínek tűnik,
nagyon közel van már. Bougaud, a XIX. század nagy apolo
gétája megállapítja, hogya XVIII. század a hitetlenség szá
zada volt, örömmel látja, hogy százada ebből a szempontból
sokat javult s boldogan teszi hozzá, hogy a XX. század, ha
így haladunk, a hit százada lese, Mi azt hisszük, nemcsak a
hit, hanem Jézus Szíve és Krisztus Király százada is s benne
megvalósulnak majd annak a sóvárgott békének boldog percei,
melvet a második nagy békepápa. XI. Pius jelszavául válasz
tott és tűzött minden keresztény elé:

"Pax Christi in reüno Christi": Krieztue békéje Krisztus
országában.

, Jelenkor, 19'1. VIIL 15.
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