
Befejezés. 

Henry George - kinek a "Haladás és sIe

génységH 
I címü értékes és érdekes munkája, mely 

a földjaradék elméletéröl szól - külön ismertetés 
tárgyául felvehető, már csak azon szempontból is. 
hogy a közgazdasági író munkáját igazi őszinte 
vallásos érzés, jézusi szeretet és gondolkozás nat ja 
át - munhjaban többek közt igy ir: "A köz
gazdaságtan és tarsadalomtan nem taníthat olyas
mit, ami nem foglaltatik benne azokban az egyszerü 
igazsagokban, melyeket Ö tanitott a szegény hala
szoknak és zsidó parasztoknak, - kit ezerkilencszáz 
év elött feszítettek keresztre - azok az egyszerü igaz
ságok, melyek ugylátszík, az önzés leple és a ba
bonák ferditéseí mögött alapja minden vallásnak, 
mely valaha is kifejezni törekedett az ember lelki 
sóvargásat. 

Társadalmi berendezésünk alapja az igazság 
tagadása. Amikor megengedtük, hogy egy ember 
földet birjon, melyen és melyböl masoknak élniök 
kell, oly mértékben tettük ezeket rabszolgáiva, me1y 

• Ford. Bu.UG S. Budaput. f9H. 
'elYld. AI hó e munkájában kifejtdt elvek nem roindtllobtllo ftdl\ 

ohddmd, dc dv,it melj:bmt~t.re ~~demunek tartom. 

• • 

!ll 

az anyagi haladással együtt növekszik. Ez az a 
unom alkímia, mtty észrevétlenül vonja el a tömeg
töl minden civilizált országban keserves munkája 
gyümölcseit, mely sanyarübb és reménytelenebb 
rabszolgasagot teremtett, mint amilyen az elpusztí
tott volt, mtty a politikai szabadságból politikai 
kényuralmat csinál és melynek anarchüivá kell 
változtatnia. 

Ez valtoztatja atokka az anyagi haladas alda
sáto Ez zsufolja az embereket össze lármás pince
lakasokban és piszkos bérkaszárnyákban, ez tölti 
meg a börtönöket és bordélyházakat, ez gyötri az 
embereket inséggel és emészti öket kapzsisággal, ez 
rabolja el a nöktöl a tökéletes nőiesség báját és 
szépségét és fosztja meg a kis gyermekeket az élet 
hajnalának örömeitöl és ártatlanságától. 

Az igy alapozott civilizáció nem lehet tartós. 
A világegyetem örök törvényei tiltják ezt. Holt bi
rodalmak romjai tanusitják, valamint az a tanu is, 
ki minden lélekben lakozik, azt feleli, hogy ez nem 
lehet. Valami, ami a jótékonyságnál több, a könyö
rületnek nagyobbszerü, az igazság maga az, mely 
követeli, hogy jóvátegyük ezt a jogtalanságot. Az 
igazság, mely meg nem tagadható, meIy félre nem 
tehető, az igazság, mely a mérlegen kivül kardot 
is hord. Liturgiákkal és imákkal védjük ki a csa
pást ? Templomok építésével fordítsuk eI a változ
?~tatJan törvény parancsait, mikor éhes gyermekek 
lalgatnak és kimerült anyák sirnak ? 
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Bárha imádság nyelvén is szóI. istenkáromlás 
az, mtly a Gondviselés kifürkészhetetlen határoza_ 
tának tulajdonitja a szegénységből eredö szenvedést 
és aljasságot, mely a mindenség atyjához fordul 
összetett kezekkel és ráhárítja a felelősséget nagy 
városaink nyomoráért és bünéért. Gyalázzuk az 
örökkévalót. Rágalmazzak az igazságot. Egy könyö
rületes ember jobban rendezte volna be a világot, 
egy igazsagos ember hibával tiporna el egy ily fe
kélyes hangyabojt ! Nem a {Mindenlzaió? na nem mi 
vagyunk felelősök azért a bünérf és nyomorér!, mely 
civilizációnk közepette gennyed. A Teremtő eláraszt 
bennünket aáornányaivaI, többel mint amennyi elég 
mindenkinek. De mint az életért küzdö disznók, 
tiporj uk azt - sárba típorjuk, közben pedig tépjük 
és marjuk ! 

Civilizációnk központjaiban ma annyi inség 
és szenvedés van, hogy megfájdíthatja szivet annak, 
ki szemet nem hunyja be és kinek rendes idegei 
vannak. l 

Befejezésül, tanulmányomban fejtegetett kérdé
sek fontQsságához hivebb szavakkal háttért nem 
rajzolhatnék, mint e keresztény Ielkületü közgazda
sági iró, fenti szavai. 

Szolgáljon hát igazolásomul ha némileg feltün
nék a teológiai tudósoknak, hogy én igen minden
napi problemákat kapcsoltam a gyakorlati teológiai 
tudománynak ez ágához; de én azt kellett, hogy 

• Heory Geore:e. 1. Ul. 519. ti 544. olda.!. 

, 

t 13 

figyelembe vegyem, mit szólnak majd azok az egy'" 
szerü, jóra tanitható és önállóságra képezhető nép 
gyermekei, midőn olyan szivvel, lélekkel, szeretet
tel viseltető apostolok támadnak köztük és jőnek 
ki közéjük, kik így szólnak Jézus szavaival: II'" I 

szánom öket, mert régóta éheznek" és igyekezni 
is fognak megelégiteni öket, lélek és test szerint 
egyaránt. 

Isten áldása legyen minden ilyen munkán és 
törekvésen. 
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