OAI.. 3, 28. Nincsen scm zs.idó,
scm görög, scm szolg:!, scm
sz~b:! d os, scm fé rfi, scm ~sz
slOny közölt vá!og:ltás. Mcrl
mindnyaj:!n cgy v:!gylok a
Jézus Krisztusban.

•

Ncm ismcrck cszmél, IlIcly C világon az
cmbcrek clőtt tetszetősc bb , vonzóbb lenne,
mini az egyen lőség esz méje. Nem ismerek
csz mét, mcly az cmberek keblében nagyobb
vágyra találhatna, mely az emberekben
nagyobb viszhangot tudna keltc ni, mini az
egyenlőség gondolata. A felvonuló csoportok, a melyeket sze meitekkel napjainkban
oly gyakran láttok; a lángvörös zászlók,
melyek ablakaitokra vérpiros szi nt festnek, e
zászlók, melyeket házaitok elött bámulóktól
kisérve, tuntetve hordoz nak; a felvillanó

-.
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tekintetek, melyek néhol cröscn slcgzödnck
és éles SlllTisukkal mintha átdöfni akarnák

tekbe siettek, hogy az igazság\alan"figok.
jogtalanságok feleU, melyek cgye!oCkkel és
népekkel esnek, nemes haragotokat mások.

az utczák magas palotáját: mind c sz6, Cl
eszme, az e~yenlöség nevében járják kör-

kal cgyUII kiOnlsétek és egyesek és népek
számára ugyanazt az elbánásl, ugyanazt at

útjokat. A vágyódások, melyek minden osz-

tályban hallgatagon tornyosúlnak ; 3 törekvések,

melyeket

lepleznek,

melyek

igazságszolgáltatásI igényeljélek stemplo.
rnolokban is hő imáiokban ugyanazért imád·
kozzatok: az egyenlőség vágyának, at egyen·
lőség eszméjének a jelenléte bennetek. -

nem

tartanak nyilvános menetekel, de megindulva,
egyfitI bétöltenék díszes városotok ](>gszélc-

sebb lerét, e szándékok, melyeke! annyira
takarnak, de melyeknek aelja mégis nem
más, mini hasonló hatalmi tek intély, hasonló
kincs. vagyoni állAs: az egyenlöség utáni
vAgynak mindennap

megismétlődő

mozza-

natjai. Az igazságérzet, me!)' bennetek az
elnyomottak sérelme! látásán fölébred és
mindenek számlIra, kalönbseg nelkul, ugyan-

azon jogokért, ugyanazon szabadságért kiáll;
a megbolrAnkozás, melyet az emberi méllÓ·
ság arczulcsapásain mindenkor ~reztek; fOl·
háborodott valótok, melylyel népgyOlései-

•

Ah, ncm ismeretlen a tárgy, a melyről dől·
lettek beszélni akarok, nem, nem bmereUen
és nem idegen... Az egyenlőség \"dgya
mindenütt oU, az egyenlöség c<izméje élő
é! milkOdő. És mégis at ig éreztem egy
tárgyn;!1 is inkilbb, hogy arról beszélni mily
nehéz. Mert az egyenlőség vágya ma oly
nagy, az embe rekben annyira felfokozotl,
hogy HZt kielégíteni vatóban nem kOnnyQ
és eszméje a helyzetek szerint oly ,.ok alakban jelentkezik, hogy e 50kfélcségen rliga·
zodni nem khe\. De éppcn elért, hadd \ iJ~·
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gHSlm nc!kllnk a ke reszténység és 1~!iSuk ,

mi az

egyenlőségne k

keresztény w méje

a I-Icllespon w. partj.t n 'II • l(eltt. I!u,óp.
nagy ... t,oui lll nnek lel ]tlvtny61 • "th.li.
Ion, Kelel ft Nyuglt kUJönbOlÖ ~pr'l,i nlk,
minde nféle nemzetségnek ;ir.d."1 vonulnak

l$

mit lehet aitól vérni a Ursadalmi egyenlO-

ségre.

el tlD'mtJutén e va r()!()k ulet.li" eUillt. Az

8po!ilol l~toU él ucm lélt kél vil.",éuböl
10kféle népet ti 't'otl ts nemiéli uUfln.
uon népné l, ugyanuon nemzetnél on ..
tjlymcgkUI(ll1bOz~t. OItUlyklllOnblqcllet.
1.J11J, JeruUiltmben I gudl&:. kidról.gOl,
bOn ke ,.,izeu51, IZ OfIIlIl, • g~os ud·
ducrul ",gylirt H I tlilllk .nnyira lenhttl,
megv~1 MpouUlyt, I IlUgény, nyomorull Udrt. Alhenac fénys , mllvHll!t&' ékl·
Ictt 1)~ loU i bl" , dúslakodó előkelőket II I
h.l(m ti kikölőkben a VCltjltkelve dolgnw
népet. ~ I h.Ullrnu Rom.lban I vi"" mín-

I.
Az tg)'cnlöség kcr~zt.ény ~zméjc! Pil
ilpostol ezt c 5Zlvilkban fejui ki: .Ninocn
scm uidó, sem görög, scm szolga. scm
mIndos., tem IMi, scm ilszswny ko')UMI
válog.tás. ~rt mindnyij.n egy vilgylOk il
Jbus Kriszluiban". Az aposlDl. mínt Tanusnak, Cilici.a virosin.k núWttc. hlmn>n
várou lorgalmu pianlin mir ifjllSigjb.n
lilOl1 sokféle népet, lito« naptól barnholI,
fejér Wrbin05 IOyrí.iakat, otl lakó ~ tholról
;OU Ilzbkedli bonliliruklt, ktfeskedél·,
I:delbtll uímoly.n otthonos, ~Ikgztlt'l
ID'~ Mikor -C ..int v.~ .poROI

I

dcn omJg.lból öwzegylljlötl kinCJCltl diadal.
illUln érkeVJ h.dl'túrt ~ • IhclfI tOUHI.
bilincstkbt w>rItotI r3buofi.'kll , , u.d·

ul ódönió. rOfli)'1» ~pu.lm06t. No 'P'l'tol

..

,

'OO

Uton sokfa~ nipet ts látotI osmlyklllönbsCgdi:et. Úminak, Idl.ld~tésinek aélja: a \'ilAg

nem ,'ehetem tétlennek. dologtalan leslntk
lagy pénztszÓfó pn3rlónak h a tétlent,

népeinek boldogiwa. 8oIdogitisa! ... Ah.
inlézmé'nyeilek~ nem törhetem öszsze és ll.
IlrSluetOthetném is. újakat. hasonlókat illiln.ttok azok helyébe; az osztjlyklllOnbségUet is teljesen nem rombol halom le; e

dologtalan röte!. konn)"chnü pazarlót gondos, \'agyontgyújtö Slorgahnasnak. Városaitok magas palotAit Ilem sllillltbatom le
kunyhókká és laluitok egyszeru b~zait ne!ll

\'agyoai mn)'talansigokat meg nem szQnlelbd'Ciü. E kOlGnbOW tthtlSigcket. Il isteni
erolmtt e kalOnbGzö ajindékát tg)' mirlibe MID \"Onbawm; az eszes hadl'czért
JIVD nilbe1em kOlClnsfges ban::zosm.k fs I
rr.awliséges harczOSt Imycs tehetsqil hJ.d·
,'Ubne:k; az ihlm _iru U.tnokot ntm vthetem mindtnnapi munklsnak

ts

a mindennapi munUst iilkn ajkú I:!.tnoknak, "agy
szenD1\Zú prófrtinak; a ludominyban jirtasl
\-.gy bOkSet nem nVhttem tudatlannak,
C5Z1dennek és a tudatlant, esmlmt nag)"
bV'1rÍ ,'agy melyelmlÍl bölcsMk; az Iny... "l-q uorp'm.... wmítót ts gondo5t

I

\'arizsolhatom emeletes, diszes \'~rosi palo~kU.,. De egyet tudjatok mtg ts azt
I'ig)'ltek be lelketekbe, \'igyltck bl a kOltudatba, a kÖllelkii5mert1be, hogy aUrminő
oszlilykQlOnbségek legyenek kliztetek. aUr
gu11agok, akllr Sleglnyek leID!etek - ts a
mrg a I'iltg vilAg lesz, I mrg lltek és a
meddig utódaitok is llnek, gazdagok H
$leglnyek a lilágon mindig lesznek - ;
aUrmin6 nél'en ne',ellenek, mint nép, ak:l.r
mini mÜI'rlt görögök, aUr mint dUT\i~b
szoUsú nemzet, aUr mint zsidók, akir m~nt
syrok, ak:l.r mint szabad rómaiak, aUr mIni
meghódított ntptk ne...ellessetek : eg)' egyen,
lúitgdek lDindn>-'jotoknak van és lennI log,

I

'"

u,

abból a szellcrnoot, me]y Keletről fuvallt s
m('ly lelkemen titeket látva átment. mondom
Il~kl('k, cgy egycnlöst'gelck vall ~S IClIu; fog:
.Mmdnyájan [SICU fiai vagytok l" Az én világosságom, Krisziusom állal rnOlldom; .Nin-

ll.

csen sem zsidó, scm görög, scm szolga,
scm szabados, sem l~rfiLi, scm aszszony
között válogatás. Mert mindnyájan cgy vagytok a Jézus Krisztusban." Mindnyájan ISj('JI

fi ai, ember, emberek vagytok.
Im az egyenlőségnek kercsLIény cSllnéjc,

melyet Pál apostol hirdet: Islcn fiai, cJIllK'r
\'agytok. Nem jesti, nem tcrrlll!szC'li, nem
anya~i, 111'111 \'ag)'onbcli egyenlőség, Imuem
annM nnl'yobb, btcuibb: f'lkölcsi, 1('11..;
ClD'clllöség I

,

Dc lchcl-c ('um rt.'lIlélni és lilii allépek
boldogitás.~m, a \.:Il)Iadahni egycnlöségrc?
Mert az kétségtelen, hogy az c111\x'rckben !Ha
az cgyenlöség ,,:l1O'a tilinyomólag a! anyagi
cgycnlöség. Nyiss;llok meg szcmeiteket ~S
nülelek, 1113 mép: naRyobb a tér, ;) melyet
IlIkkin lh cl1ek. I.MlI lIIjMok a meszsze Nyuga·
Ion :mw \"il~g\' ~ rosl a Szajua·parloll, a hod
egykor ,L nagy hóditü E~YII'om ~S Rüma kin·
cseil hOlta: l:lthatjMok {'mez utcla,;orokal.
hol a millimuosol. I:.yém,;ulgyőngyci \·3kltó
fénynyct raA}~nak és 011 t:lIolabb am;!
uegyctlcl , C fakul! 1:lk:l~!il a kéwmnkás
népnck. l.:llhaljMok IIIIHl m:lsik vil:lgdro>'
II Theluse p:Lrtjál1, hol oly rcngelt'g V:lg}'OI1,
annyi ,Joénl. :lrlluy vall [elgyűjtl"c, hOl,!}'
on;:z:igokM Icheine v:l-arolni I1ljta. cllle \ il~g·
\ :lrast, hol a gazdaJ{Sig fényét ink;!bb ki~ri,

'"
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szcgénysl'g megnyIlIt ~rnp.
Luh,lIlOk. nézhettek :Irinyi na~y I:lrosl: 1:11·
nllul

b~rho!.

~

egyenlő

réslt. Miért legyen az egyiknek
többje. mini.l másiknak? Miért ~I\'euen az
l'l!:yik többet, minI m~sok éh'eznek? Mi~rt
egy ncll:lny ~dlnak akkora jónéte és ezerek·

h.IIJll<)k. nélhelilek a li ~aj:ll I'árosolokat.
l.'lhJIJ.iIOk. ho!!)' benn szép "11Hlelek emelkl'dnek. k01l11ebb I11CA" a ~z"leke11 sok helyt
a nyonloTIIs:lA" fészkei (lpultek. MinuenUU
lal:llh;lllok
sá~OI.

E.(

nek oly n ~ gy szllksége? Ujra kell alkotni
egészen ~ t.1rsaságot. Oszsz:ltok ujra a
vagyont!. .. És nézzétek emez uj alakulalakat, melyeket emel cgycnlóségClv létrehoz,

szelllbe~zökö

I-agyoni 3rdllyllll:lIIoszl;tlykOlönbségeket? (h,zt:lly-

knJönbsCj.!el. mennyit! A gazdag nagy unól.

a

'~Qklés

cs ,,(Inz nag) ur:.litól kezdl'e m:1

mennyi os.zt:llyl ismerlek! Vagyonban. jóIcIben, n1aj.!3Iisl'letbcn. 1I1ag:ltan:hb.ln mekk01';l ar.lnytalans:lg:. ml'kk01';l (Is mennyi
klllönbs(lj.! t
Mckkom. men11yi 1

A I'Mosok

kapuin:!!. és nClnC:iak ama

lajos lil:lgl:irosok, hanl'1I1 a ti l:lrosolok
kapuj:ln:ll és a csöndes fallik lIat:lrllin is
mos! m~elennek az apostolok és II mit.
mmdezekel 1:11\";\. kiMI:l1Iak: Os.zsz.:llok meg

a lagyon!. adj:ltok mindenkinek egyforma.

I

cml'Z uj lIlakulaIokaI, melyekben az ~gy~.
nek csak mint szám tesznek s.z~mol és nem
fllggcllen, slabad lenyek, élő lagok ... Hál
kísértsétek meg apostolok boldogitni a tM·
sadahnat, vigydek keresztill eg)'cnlöségthcteket. o$ZS2:1tok hlil ujra a lagyonl: oszszátok.
darabolj!aIOk, hasogassjtok lijm II szép mező'
ket, ti \'ir:ij.!o$ rt'tet, a halmot, a hegye!. a
zöl d erdőket: os.zszátok ujra a pénzt 3Z
arany!, mcl),ct fölhalmoztak és a földml']y·
Sl!gekcI, hol al aranyerek rejll'e c:;illognilk;
oszsz.itok ujra. mértéketek szerint oszszJlok il
~jrosokal, e rDag-J$3n éplll! hiukat ; .ts ha

•

ellenállásra találtok, vagy osztani, fOlosztani
nem birtok, hadd legyenek a szép városok
fUstö]gő romok, a százéves épUletek essenek szél hamúvá, lángszellemek alkotásait
emészsze a semmivel egyenlőre a pusztrtó
tüz lángja, Phidias remeke legyen daraookra
tOnoe és szétzúzoü por:!t rugdos.~a, tiporja
lábatok, mini ulczaport ...
Oszsz4tok II vagyont I ... Dc a kereszténység apostola nem sodródhatik be a ti
áramlalotokba. A kereszténység hirdetője, bármennyire is akarjon segltni a vagyoni arány·
talanságon, bármennyire is akarja, hogy
legyen mindenkinek megfelelő élelmódja,
nem mehet belé a ti oszl4SOlokba, mely ha
megtörténhetn~k is, holnap már nem léteznék és a hasznol csak ti aratnálok belőle,
óli apostolok. A kereszténység hirdetője nem
aldozhalja lel al egyént a maga lehetségei·
ve!, sajAjos tulajdonságaival a ti kntOnös,
mértékes egyenlöségtekért, a li kétes bol-

-

dogitáslokért, nem áldozhalja Ici a lelkeket erkölcsi eröikkel a ti rend!Uerelekért,
nem dobhat ja azokal oda csnp~n ~~pekllek,
a pillanatnyi boldogitásan tílleshclö, ncm
ismert (lélok pus~la eszközeinek. A kereszténység apostola azt akarja, hogy minden
egyén számám szabad legyen a lér eroi
kifejlésére, hogy miuden egyén és minden
erkölcsi társulal szlim~ra az életszOkséglel,
az életmód mCb'SZcrzésérc a jogos \Orekvések Illindenllll bizlosittassanak, hogy ne
legyen napirenden réSlfehajlils, ne legyen
napirenden eröszak, igazságtalansligok. És
a vagyonar;\nytalans~g és OSltálykülünbségek? A kercsx1énység apostola ncm igényli,
nem igényelheti már a tehetségek kOIOnbözöségénél fogva, hogy a vagyonaninytalanságokai megsxUnleti és az OSllályválaszlalakal egyszerre le logja dön Ie ni. De a kereszténység egy nagy elvet bonlakodathat ki,
mely II vagyonar.!nytalanságot kiscbbrtheti
r

".
I~

'"
ar arinylllgos ,'rsadalmi l'gYl'nlö..~fgT('

rnunU lh.t,

ut

tlw1. ttltlyt"t II kl'rt'Slitlny
l" .. ngl'hum igy k jtl ki : . A ki k02li."tl'l>: Irguagyobl\. aJ Il'gyl'u II ii Slol~IOk', Izt az
th'ej, h~' .a kinek IOhb IIdaloll. attól több
kininlIlIi"" . ut az f'ln't, hog)' mindutk a
p l dllgok, II kiknek millióit, Sdztlrt"ik "anl'

IlIk, SlÓ\'iII1 misokmil több ' ..gyomak \'an,
tmb(-rtirsa ikkal, úgy f'g)'e5ekktl, mint II
ktlliimdalomnl.1 szemben n.g....obb kOlt'lusit:tkt! kell hOi:)' 1l'ljt:'~lst'ntk. merhrtkniil többet kell h~ ildo:uanak. A \'iIAg
m«r sok pe.ldal
bamulato$ ~Idinl litori
i~ iktolatokra. fu aJ G$;IWykitlOnbsl!ltlm.'
II ktft'SltlonY~t: kibontakNlalja mind l' lanl·
,jSOkat, ttll'l)'tk II. kl'\'1'lyslgel m~... nl.
Uk : • Valaki maait ftllUg&$:IUlja. mtgalUa lti..· .Al els6k UIOI$<lk InzlH'k" - minde_ P.Qidsoklll. 1lK1)'!"k III OSl'til)' kitW1nb~kri .libtwtmthlujilok ri szlÍlhtottik i.~
'I\c)'. hato- lUI ma
OSl'tilykolönb-

es

,,'moi

segel is lA nok. I~n)' lrg mtgis kiseb~k . z
e11'111w tólalak, mint a milyenek alok rtgen
,·oh. k. E.~ k IlIOnbs~ek~ k ~"tnlötl~_
gekl\', le egtlSlen II s.zlj;rn)"s~ nyomortig,
• krresltenyseg kibontakoztatja a Slm'tei.
a s.zAnalom. akOnyOrillet, irgllmassig efinyeli, hog," alok ha.;;san"t. tO\-J.bb folytaS&it
csodlllalOil mun lilíjuklll: a test\"~ri.<f<g n.g....
eln't ~, al emberek, mint ntObi ~n)'~t.
e!,:,.'!IIIA&nllk mindnyijan IC"SI\"e~i ts eg)TnlSt'gQk O;<IJII. txWdogitt.,.. mrlle" fK\'mi$nak
boldogillisAf1l \-:tnnak e I-illigba.n hillllYaI.
4,:,)' MI. íro' munUI I t ntSllinysCg
eg,wnIOsigth·e. lU erkOlcsi rsl nle II arsad"lnll tg,\"tnl6:$tgff.

azt" •

Ápolj.i.lOk
kemzll'ny rg,)"t:nlö:sig
eh·tll. rrel.ltlek" ttft$,ltf"ny tesll 1;'nstg rfff1ft \'s 1;..'l ltorolPlol. Vi n slt alau.iol: I;..n..
kOlOlIll mindenmtp. O:nkoroljatok, tW,d re
k "éth e ntll1\'S aImtlet el. orr.magatoktwl
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és embertársaitokban az erkölcsi lényt, az
embert .. tisztelve és védve az emberi jogot
és közszabadságot és áldozva szUkség és
tehetség szerint embertársaitok és a köztársadalom javára. Sohase fogjátok elérni, ha
mindjárt minden vagyonotokat és életeteket
is tennétek lel áldozatúl, nem fogjátok el·
érni, a mi ma sokaknak egyenlóségvágya,
hogy mindenkinek egymértékú legyen a
vagyona, egyenlő jólléte, egyforma a boldog·
Sága. De hogyha titeket a keresztény elv
egyenként és őszszesen áthat és attól áthatva
munkáltok, nOvelni fogjátok a társadalmi
aránylagos egyenlőséget, növeIni a közbol·
dogságot. És ha lennének köztetek, a kik más
egyenlőség utan vágynak, mondjátok meg
azoknak, hogy az égen is nem egyenlő nagyságúak a csillagok, de e különböző csillagok
együtt Istennek szép egét alkotják. Érezve a
keresztény eszme hatalmát, menjünk és mun·
káljuk a társadalom boldogságAI!
Amen.

AZ UN ITAR. KERESZT
MEGTARTÁSA

