
S.ZEMLE

A MUNKÁSOSZTÁLY NYOMORÚSÁGA

Gerlier lyoni bíboros-érsek nyilatkozata a sztrájkokkal kapcsolatban.

Nem akarok politizálni. Sohasem politízéltem, s nem akarom most elkezdeni,
ilyen nehéz időben. A politika a világiak dolga, nem a papoké. De a papoknak hir
detniök kell a szeretetet és a jog tiszteletben tartását.

A tény: a munkásosztály nagy nyomorúsága.
A jog: a megélhetéshez elégséges bér.
A munkásosztály nyomorúsága sokkal nagyobb, mint általában gondolják. Nem

szal: ad elfelejtkezní az öregek és nyugdijasok nyomoráróI. Sok családanya van, aki
összeroskad a 'mindennapi munka terhe alatt és nem tud valakit tartani, aki segit
sen neki.

Sokféle nyomorúság van: ezek közt külön helyet foglal el a munkásoké,
Nem arról van szó, hogy a munkásokat szembeállitsuk a földmüvesekkel, a

középosztállyaI és polgársággaI. Krisztus azért jött, hogy közelebb hozza egymáshoz
az embereket és nem azért, hogy szembeállítsa őket egymással. De azoknak, akik nem
munkások, mondom: vigyázzatok! Ne feledkezzetek meg a munkások nyomorárólI

Felkerestetek már azokat az odukat. melyekben oly sok szerencsétlen zsúfoló
dikössze? Találkoztatok már azokkal a fiatalokkal, akik családot akarnak alapítani,
de nera találnak tetőt a fejük fölé? Láttatok már munkásanyákat sirni, mert gyerme
keik éheztek és nem tudtak nekik enni adni? Atéreztétek már a munkás szégyenke
zését, akinek nincs rendes ruhája és cipöje? - Ha láttátok mindezt, akkor már meg
is értettétek. Ha pedig nem láttátok, higgyetek azoknak, akik látták.

A sztrájkban van politika. Ez igaz. Az egész világ, tudja ezt. De van benne
más is. A munkások sztrájkolni akartak tiltakozásból, mert fizetésük nem elég arra,
hogy megéljenek belőle; és nem sztrájkoltak, mert nem tudták megfizetni a munka
nélküli napok fényűzését. A munkásokat a kétségbeesés egy neme kergette a
sztrájkba. Tudták, hogy még jobban fognak szenvedni e miatt. De a szenvedés néha
még őrületbe is visz embereket.

Nem az a szándékom, hogy igazoljam a mostani sztrájkokat, de kissé meg
akaromvilágitani a körülményeket. Es egy figyelmeztetést is akarok hozzáfüzni:

Jaj azoknak, akik az általános nyomorúság idején meggazdagszanak! Jaj azok
nak, akik szórják a pénzt és kielégítik minden vágyukat, mig a serdülő ifjúság el
csenevészedik, mert nincs kenyere! Jaj azoknak, akik kielégített önzésükben bezárják
szivüket és ürügyet találnak arra, hogy lelkiismeretüket megnyugtassák.

Vannak, akik csodálkoznak a munkásság követelésein. Ezek a követelések néha
hevesek. és indulat sugallja őket. Ez nagyon sajnálatos, de mindez talán nem követ
kezett volna be, ha jobban megértettük volna a munkásságot.

A politika az indulatokból gyakran fegyvert kovácsol a maga céljainak eléré
sére. Es ezért egyesek mindenestől el akarják vetni a munkásság követeléseit. Igaz,
vannak túlzök e követelések közt, de vannak olyanok is, amelyek igazságosak Min
denesetre van köztük egy, amely annyira fontos, hogy ezt követelni nemcsak joga,
de egyenesen kötelessége minden munkásnak: és ez a megélhetésre elégséges bér.

Nem tudom, hogy milyen módon lehet elérni azt, hogy a munkás annyi fizetést
kapjon, hogy abból meg tudjon élni, de a megélhetésre elégséges bérhez feltétlenül
joga van. Erről a munkás nem mondhat le.

Ha a szükség, vagy a még nagyobb rossz bekövetkezésétől való félelem arra
indítja, hogy ennél csekélyebb fizetést elfogadjon, akkor igazságtalan kizsákmányolás
áldozata. Kell, hogy ezzel tisztában legyenek az illetékesek.

.Ez nem új tanítás. Ez az a tanítás, amelyet XIII. Leo kifejtett a "Rerum Nova
rum" encyklikában la91-ben.
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Akik munkásokat foglalkoztatnak Takár állam, akár magánosok), tartsák szem
előtt, hogy a megélhetéshez elegendő fizetést kell adniuk. Ellenkező esetben meglop"
ják a munkást, és vissza kell adniuk a munkásnak, amit elloptak tőle! Szent Jakab
apostol azt mondja erről: "Az égre kiált az a bér, amelyet a munkásoktól vettetek el,
azoktól, akik mezőíteket megművelték és· termésteket learatták; és kiáltásuk az Úr
fülébe jutott el!"

A megélhetéshez elegendő.hér olyan joga a munkásnak, hogy ha valamely
törvényes előirás ezzel ellenkeznék, annak a törvénynek nincsen érvénye a lelki
ismeret előtt.

Ismétlem: minden munkaadó (állam, vagy magánvállalkozás) köteles a munkás
nak a megélhetéshez elégséges bért adni. Ez alól csak a teljes lehetetlenség esete
adhat felmentést.

Azt felelik erre: ha felemeljük a fizetéseket, emelkednek. a szükségleti cikkek
árai és a munkás nem nyer semmit.

Nem mondtam, hogy emelni kell a fizetéseket. Nem vagyok közgazdász, 'sem
pénzügyi szakember, csak azt mondom: kell, hogy a munkás megkapja a megélheté
séhez szükséges bért.

Erre azt mondják: az ilyen nyilatkozat fellázítja a munkásokat a munka
adók ellen.

Nem mondtam, hogy a munkaadók hibásak. Sokan önhibájukon kívül sínylőd

nek szörnyü gazdasági válságban. Nem akarom eldönteni a felelősség kérdését. De
azt mondom: nem. szabad tétlenül belenyugodni az igazságtalanságba. Az az állam,
amelyben a munkások nem kapják meg a megélhetésükhöz szükséges bért, a bün
álJapotában van. A mostani probléma nemcsak a munkaadó és munkás víszonyára
vonatkozik. Az egész országnak éreznie kell a felelősséget, hogy igazságos állapot
teremtődjék.

Mikor igy beszélek, nem politizálok, hanem moralizálok.
A morál néha kellemetlen a politikusok számára. De minden politika, amely

áthágja az erkölcsöt, elpusztul.
Nem lesz szociális béke, amíg nem lesz szociálís ígazság.
XIr. Pius jelmondatává ezt tette: a béke az igazság müve.
Ha egy keresztény meg akarja ítélni a mai élet eseményeit, nem szabad sohase

elfelejtenie :
a fennálló nyomorúságot,
és il megélhetésre szükséges bérhez való jogot.

Fordította: H. BOTOS Vilma

FRANCIA HIT, FRANCr A LÉLEK

A fiatal Lamertine 1811 őszén megérkezik Rómába; két nagy alkotás ragadja
meg a figyelmét: az egyik a Kolosszeum, a másik a Szent Péter-templom. Ez utóbbi
ban - jegyzi meg hosszú évekkel később, abban a kis regénybén, melyben élete e
korszakának egy kalandját örökítette meg, erős irói színezéssel -, Michelangelo "a
megistenült értelem Pantheonját" teremtette meg.

A "megistenült értelem": lényegében ez a rousseaui forrásokból táplálkozó
francia romantikus vallásosság istene; a "Legfőbb Lény", aki előtt meghatott pilla
nataiban leborul a lélek, de akit nem él át napról napra és nem érez léte minden pilla
natában; ez az Isten nem személyes Isten, sha személyes, nem a megváltó Isten, ha
nem csak a Teremtő; nem az ember istene, hanem a természeté, akit az ember is csak
a természeten át érzékel; a deizmus istene ez, nem keresztény és nem katolíkus
Isten. Nem is lehet az, mert .- hogy úgy mondjuk -, csonka Isten; a teljes, a kato
likus lsten a Szentháromság, együtt és egyben a három személy; s ebből a roman
tika vagy csak a teremtő Atyát látta, csak csak azt a Fiúban, ami emberi, s azt sem
mélységesen velünk-egy emberségében, hanem mintegy elszímbolizálva, eltávolitva,
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holmi antik félistenek rokonaként,- akár egy új Prometheuszt. Ezért van hitében,
leglázasabb elragadtatásai közepett is, valami hidegség.

Krisztus a kereszten: egy romantikus szemében a mítoszivá nagyított. emberi
szenvedés, egy helyettünk szenvedő jelkép. A katolikus lélek sugallata ott tör föl a
fre ncia irodalomban, amikor a költő ráeszmél arra, hogy Krisztus nem rajta kívül
szenved valami heroikus multban, hanem ott él és ott szenved benne, ott hal meg és
ott támad föl benne; apassíó nem szép és megrendítő messzi legenda, hanem a lélek
folytonos benső drámája; az Istenember bennünk éli végig gyötrelmes éjszakáját,
önnön lelkünk Getszemáni kertjében, s mi vagyunk kálváriájának színtere, elalvó
apostolai, megtagadó és bűnbánó Pétere; mi csapjuk arcon; mi feszítjük keresztre,
bellnünk van a sirja és bennünk görgetí el sírjáról a követ a kegyelem angyala.

A katolikus lélek sugallata az újabb francia költészet folyamán Baudelaire-ben
tör föl. Nem véletlen, hogy a "renouveau catholique" szellemi előfutárát nem a ro
rnantíkusok ködös deizmusában, hanem Baudelaire-ben találta meg.

Mi volt ennek az újjáébredésnek a föltétele? Éppen az, amit a Baudelaire-re való
rétalálés fejez ki. Az, hogy a francia lélek ráeszmélt a nagy igazságra: nem elég
tudni az Istent; élni is kell az Istent. Beleélni, beleépíteni az életünkbe, az egész
életbe. Végső fokon alighanem ez ennek az újjászületésnek a forrása, értelme, ma
gyarázata. Ettől a pillanattól nincs többé megalkuvás, nincs többé kivétel. vagy
egyetemes érvényű a törvény, vagy nem törvény.

S ha törvény, mint ahogy törvény, tehát egyetemes érvényű, akkor egyformán
parancsol kifelé és befelé, egyformán vonatkczik az egyénre és a közösségre. a kicsi
nyekre és a nagyokra, a hétkőznapokra és az ünnepekre, a prózai létre és a művészet

világára. Az újjászületés hősiessége: egyetemessége; s azegyetemességnek ez a
hősiessége: sikerének titka. Franciaország a mult század végén,· dekrisztianizáltsága
virágkorában, már nem keresztény és katolikus ország volt, hanem missziós terület.
S ma -- mint Emmanuel Suhard, Párisérseke irja 1947. évi .nagyböjtí pásztorlevelé
ben -, tudósok s' írók ott állnak az élvonalban. lelkükben a katolikus meggyőződés

erejével, s a társadalom rekrisztianizálásának műve a legbiztatóbb jelek mellett halad.
Haladhatna-e, ha nem volna mélységesen korszerű? Aligha. De lehet-e ker

szerű, változhatatlan dogmáival, . fölválthatatlan kincseivel? A szentatyák ismételt
nyilatkozatai szerint - és a francia út példája szerint is -, csak korszerű lehet, 
egyrészt a megmerevedés és halál, másrészt, és ugyanakkor a tévedés, a herezísbe
hajlás veszélye nélkül. Az Egyház örök fiatalsága nem szólam, hanem lényéből fakadó
igazság. A "Corpus Christi mysticum" nagyszerű tanítása, az Ige örök testté válásá
nak hatalmas titka nem azt jelenti-e, hogy az Ige, mely őrök - és melynek tanítása
az utolsó iótáig eJalkudhatatlan és megmásíthatatlan -, itt, e világban is folytonosan
testté válik Egyházában és a korban; hogy nincs - és, nem is lehet .- olyan fejlő

dése az emberi társadalomnak, amely - kétségkívül sok viszontagság, gyötrelem és
vajúdás, verejték és esetleg vér, sok vér árán -, végül is ne fogadná be testébe az
Igét. ha élni s a jövőbe hatni akar; mert ha nem fogadja be, ha megrögződik a taga
dásban, a Sátán "nem"-ében, akkor el kell pusztulnia: önmagában ég ki, önmagát
öli meg.

Ennek az örök fiatalságnak, a megtestesülní akaró Ige hivő befogadásának nagy
szerü tanúságtétele az az új francia katolikus irodalom, amelynek kitűnő és teljes át
tekintést nyújtó antológiáját állította össze Eckhardt Sándor.* A nagy gonddal és szak
értelemmel, páratlan anyagismerettel kiválasztott szövegek legfőbb leckéje a magyar
olvasó számára: ha egy kor, akár a legkedvezőtlenebb körülmények között, akár a
hevesebb ellentmondások ellenére is, tud és mer testévé válni az Igének; s ha egy
kor, akár a legkeményebb paradoxonok közepett is, ugyanakkor bátran vállalja fej
lödése haladó tendencíáít: - ez a kor,' ennek a kornak a kereszténysége eljegyezte
magát a fölemelkedéssel és a nagysággal.

Nekünk is szól az' alkalom s a jövő fölszólitása; nem lenne-e botrány az utókor
szemében, ha nem ragadnők mega Gondviselés kínálta alkalmat? Mert hogy eit az
alkalmat is a Gondviselés kínálja, abban hogyan kételkedhetnék, aki hisz a Gond-

* Új francia kntoltkus irók antológiája. (Szent István Társulat kiadása)
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viselésben, a történelemben munkálkodó isteni kegyelemben? A .kegyelem útjai nem
mindig a legegyszerübb utak. De ne feledjük el: még "a pokol tavában is Krisztus
keresztje tükröződik".

Miért zárnók be szemünket e Jel előtt? S miért ne vállalnók, hogya tükörkép
helyébe odatüzzük az igazi, a megváltó Keresztet?

*
Eckhardt Sándor könyve - kiváló, tömörségükben is teljes összekötő szöve-

geivel és plasztikus irói arcképeivel (megannyi kis remekével e nehéz müfajnak) ,
s azokkal a szakszerű utalásaival, melyekkel az érdeklődő olvasó számára megjelöli
a bőségesebb tájékoztatást nyújtó műveket, - a francia szellem és lélek legszebb mai
vállalkozását és eredményeit tárja elénk. Egyed András viszont arra törekszik könyvé
ben,* hogy az egész. francia irodalom tanuságának fölhasználásával azt mutassa meg,
milyen is voltaképpen a "francia lélek", mík alapvető jellemvonásai. Kísérletében a
jlngi komplexpszichológia szempontjait alkalmazza, az archetipusok, integráció és
dezintegráció közismert lélektani fogalmait.

A kísérlet izgalmas és nierész. de nem föltétlenül meggyőző. Mílyen a francia
lélek? Az újabban divatos nemzet-karakterológiák bizonyos mértéktartásban, egyen
súlyban, józanságban vélik fölfedezhetni legfőbb jellemvonását. A francia "stilizátor"
- mondta Prohászka Lajos. Egyed András' szerint a francia lélek alapvetőerr integrált,
szemben a dezintegrált némettel.

De miért íntegrált? Azért, mert egyensúlyozott, mert archetípusait, s elsősorban

függés..élményét, "religio-tudatát" 'nem fojtja el mesterségesen és kényszerűen, li így
nincs szüksége rá, hogy az elfojtott őstípusokat pótlékokkal helyettesitse, kompen
zálja --- mint ahogy, vele szöges ellentétben, a német lélek teszi.

Lehet. De ha elfogadjuk is e tételt: vajjon mélyebbre hátoltunk-e a probléma
lényegébe? Nemcsak másként nevezünk el valamit, amit eddig is tudtunk? Miért
integrált a francia lélek, s miért dezintegrált a német: mi ennek az oka? Az őstípusok

végeredményben ném magyarázzák meg a kérdést, legföljebb csak- egy szempontból ~
új szempontból - világitják meg.

Meggyőzően? Nyilván azon múlik az elmélet meggyőző ereje, hogy mennyire
igazolt, mennyire dokumentált. S ezzel a bőséges dokutnentációval Egyed András,
sajnos, adósunk marad. Egy-egy kiragadott szöveg, egy-egy mondat ugyanis legfel
jebb csak példáz, de nem igazol; annál kevésbbé, mlll"t ugyanabból az íróból, ugyan
annak az írónak ugyanabból a művéből könnyen idézhetjük az ő idézetének homlok
egyenest az ellenkezőjét. Igaz: a könyv szintézis és mint ilyen, nem veszhet el a
részletadatok sokaságában. Nagy vonásokkal dolgozik. Csakhogy ezek a nagy voná
sai meggyőzőek-e? Meggyőző példája-e a francia integráltságnak Descartes? Egyed
András éppen mint a mértéktartás megtestesítőjére,hivatkozik rá. Arra a Descartes-ra,
akiben - hogy az ő terminológiájában maradjunk -'-, éppen ellenkezően, a dezintegrá
lódás első nagy újkori lépése történik meg, az első döntő lépés a középkori nomina
lízmus után - és ha.gyományain -, afelé az idealizmus felé, Kant, Hegel felé,**
akiknek "dezintegráltságát" Egyed András oly jól észreveszi. S ha már integrációról
van szó: annak klasszíkusa egyáltalán nem az .idealista Descartes - (az. ő "integrá
ciós" 'vallomásainak értékét Egyed András túlbecsüli, nem veszi tekintetbe bennük a
kornak és korszellemnek szóló óvatos hódolatot) -, hanem a skolasztika, elsősorban

Szent Tamás; s alapvető föladat volna annak kikutatása, vajjon e francia "integrált
ságban" nincs-e nyomós szerepe, mélységes és döntő hatása a párisi egyetemnek?
(Nyilvánvalóan van).

S nem kellene-e Egyed András túlságosan egysíkú és egyszerű szempontját 
éppen Jung szellemében -, másokkal is kiegésziteni? Nevezetesen a "föld", a táj, a
táji kultúra formáló hatásának vizsgálatével. me ly esetleg megbontaná a "nemzet
kép" sommás egységét, de hitelesebbé tenné a portrét? Gondoljunk egy aránylag egy
séges korra, a romantikára, s két kimagasló alakjára: Chateaubriand-ra és Lamar-

• Francia lélek, francia irodalom. (Vajna és Bokor kiadása) .
•• V. ö. Régis Jalivet: Les sources de l'idéalisme, Paris, 1936,
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tine-ra. Az egyik breton-, a másik macon-vidéki; s mennyire más hang és más "lélek"
mindkettő a romantikus élmény egységében is!

Titanizmus? Tudjuk: a németség klasszikus vonása. De nem vonása-e Hugo
nak is? Nem kap-e misztikus "megvilágítást" Lamartine is - Nápolyból Rómába
utaztában -, s nem kergeti-e egész életében a nagy Művet, a gigantikl1s opuszt,
melynek minden csak töredéke, részlete, a "Jocelyn" épúgy, mint a "La chute d'un
ange"? Hogy mégis más Lamartine titanizmusa és más egy Hölderlin, egy Novalis
végtelen sóvárgása? Természetesen; de éppen e különbséget kellene dokumentáltan
föltárni! S mit szóljunk a német romantika hatásáról a francia lélekre, mit Hegeléröl;
mit szóljunk, mint "integrációhoz", Gérard dé NervaIhoz, mit a természetessel szembe
szegülöBaudelaire esztétikájához, mit Mallarméhoz, mit a szürrealizmushoz? - s mit
Mallarmé "tournohi éjszakájához", mely· bátran beillenék egy szélsőségesen "dez
integrált" német romantikába? (S kétségtelenül Hegel ösztönzéseit viseli magán) ...

Folytathatnók kérdéseinket s ellenvetéseinket. Egyed András munkája tagad
hatatlanul merész vállalkozás és eredményei érdekesek, sokszor meggondolkoztatók.
Kísérlete arra vall, hogy a jungi szempontok az irodalomra is alkalmazhatók. De nem
alkalmazhatók egyedül, kizárólagosan. Nem több az értékük, mint bármely más
munkahipotézisnek. Az életnek, a valóságnak magának kell magyaráznia magát; a
szempont nem magyaráz meg semmit.

S még egyet: ha a francia lélekre akarunk következtetéseket vonni, s éppen
ezzel a módszerrel ; - semmiképpen sem használhatjuk bizonyítéknak ama nagy
szellemek műveit s vallomásait, akik eo ipso fölülemelkednek azon, ami tipikus. Való
szinűleg azt kellene vizsgálni, ami az átlag: a másod és harmadrendű dokumentumokat,
sőt, lehetőleg nem az' iróktól, nem fi!ozófusoktól származókat. Nem, őket, hanem
visszhangjukat az átlagban. Levelezéseket, naplókat, s azt, hogyan hat ott egy-egy
író és bölcselő, hogyan fogadták be, hogyanértelmezték, hogyan vulgarizálták. Akkor
kaphatnánk valamelyes konkrét fogalmat "a francia lélekről". Mert Racine, az Racine;
Moliére, az Moltere, Descartes, az Descartes. Nem a francia lélek; ezek mind egy
egy nagy lélek. Amit az ő kiáltásuk ver echót egy-egy kor francia köztudatában,
közhangulatában, közérzésében: az lehet, megközelítően, a francia lélek.

De akkor is nem folyton mozgó, alakuló valóság-e ez? Nincs-e ennek is tör
ténete? Bizonyosan van. Rabelais és Valéry közt nem egy világ áll, világok állnak!
A jungi' módszer legalábbis hiányosnak bizonyul. S az egyszempontú szintézis mindig
veszélyes, - hát még ha ráadásul a szempont sem föltétlenül alkalmas a szintézis
tárgyáhozi S mindezt még olyan érdekes kísérlet s olyan széles tárgyismeret eseté
ben ís érezzük, amilyen Egyed Andrásé.

Rónay György

A NEMZETKÖZI ÖSSZEMŰKÖnÉS

JÖVŐ LEHETŐSÉGEl

A magyar 'békeszerződés eredményei, a háború csődtömege és pillanatnyi meg
lepetésünk. a külíöld felé irányuló aktivitásunkat bénává tették. Holott igazában
éppen most tehetünk legtöbbet il magyarság megismertetése és megkedveltetése érde

-kében. Nem tagadható, hogy a külföldi közvélemény nem jó véleményt" táplál rólunk.
A két világháború közőtt nemzetközi szervezeti kérdésekkel szemben, álláspontunk
eleve elutasító volt. A Népszövetség intézménye, annak ellenére, hogy kis népek
veltunk és barátaink nem voltak. állandó kígúnyolásban részesült. Nemzetközi meg
mozdulásokkal szemben vaskos nemtörődömség jellemez. Külföldön dolgozó és amúgy
is szerény összegekkel segített ösztöndíjasaínk elenyészően csekély száma, a máso
dik világháború alatti események Magyarországot végleg elszigetelték a külvilág
jóindulata elől.

A gyógyulás útját azonban nem lehet kizárólag külső propagandában keres
nünk, mert a belső felfogás gyökeres átalakitására van szükség. Külpolitikai érzé-



künk a mohácsi vész óta fokozatosan elsorvadt. Szegénységünk és passzivitásurrk
börtönbe zárták. A külföldet alig jártuk és világtávlatokról szó sem lehetett. Mindig
csak önmagunkat látva, elfelejtettük, hogy mások is vannak, hogy az államok nemzet
közi társadalma. egy olyan szerves egység, mely minden tagjatól megköveteli a töké
letes szolidaritást, kiegyezésre hajló, megértő szellemet, mert máskülönben nem áll
hatna f'mn. A legutóbbi évtizedek során a nemzetközi problémák, a világorganizáció,
a világbéke kérdése a legjobb agyvelőket mozgósította és az idevágó rnűvek, könyv
tárakat töltenek meg. Nálunk a kérdések annak ellenére, hogy történelmi multtal
rendelkező és fontos helyen álló ország vagyunk, semmi Visszhangra nem találtak.
A külpolitikai érdeklődés a belpolitikával szemben elenyésző kisebbségben maradt.

Az államok természetes egymásrautaltsága kézenfekvő tény. A puszta önvédel
met a fegyverek hatósugarának növekedésével az együttes biztonság elve váltotta
fel. Gazdaságilag, minden állam mindjobban a másikra lesz rászorulva. A kultúra
mezején a kölcsönösség meg éppen szembeötlő, mert minden találmány, intézmény
és tudomány csak sok nemzet vállvetve végzett összmunkája alapján épülhetett fel.
A helyesen felfogott nemzetköziség, illetve nemzetek felettiség nem lehet ellentétben
a haza fogalmával. Az egyetemes emberi és nemzeti sokkal inkább serkentőleg.

segitőleg hatnak egymásra. A kisebb közösségeknek szüksége van az egyetemes
civihzáctóra. De nemzetekre és államokra is szükség van, mert egy tagolatlan· világ
állam nélkülözné az erők nemes játékát, a helyes versenyt, vérkeringést és elalvás
következnék be. A nemzetközi államtársadalorn egy szerves egész, melynek tagjai,
szervei az államok, melyeknek ezt a minőségüket sohasem szabad elfelejteniök és
mindig az összeség, az emberiség érdekét is szem előtt kell tartaniok. Minden nem
zetnek is van hivatása, mellyel az emberiséget is szolgálja. A határozott, markáns
egyediséggel megáldott nemzetek a helyes, nemzetek feletti gondolatnak csak hasz
ntira válnak. A magyar nemzet hivatása a Mária-tisztelet, él nőtisztolet, régen védő

bástya, most közvetítés nyugat és kelet között. Anglia, mint a Brit Birodalom meg
szervezője, előképet nyujt valamennyi állam beszervezéséhez. A francia hivatása a
találékonyságnak, Isten terveibe való beleépítése. a németé a részletrnunka; az olasz
hivatása, hogy lsten szépségét tükrözze a művészetben és a római jogban.GÖrög
ország hivatása volt bölcsele te. Hollandia kis nemzeteknek nagy teljesítményekre
való képességét mutatja be. Mint minden embernek, úgy a nemzeteknek is feladata,
hogy Isten tökéletességének egy sugarát bemutassák.

Voltak eltévelyedett bölcselők, akik azt állították, hogya .háború szükséges a
nemzetek megújulásához és a megfelelő vérkeringés létrehozásához. A valóság azon
ban az, hogy a nemes versenyre és az eszmék megvalósításáért való küzdelemre a
nemzeteknek is tág tere van. Az Egyesült Nemzetek Szervezetében való közrernűkö

dés, gazdasági szerződések kötése, kulturális csere, tudományos összeműködés, nem
zetközi pályázatok, alacsony szinten álló népek kulturális.. erkölcsi és vallási feleme
lése, vallásszabadságvédő nemzetközi liga alakitása, békítés közvetítés, más államok
jóakaratú figyelmeztetése, túlnépesedett államokkal bevátrdorlásí szerződések kötése,
az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek nemzetközi viszonylatban akár egyesek,
akár kormányok részéről való művelése, mind olyan terület, mely ma még egyenlőre

áttek.nthetetlen. Mint az egyes ember, úgy egyetlen nemzet sem alapithatja saját
boldogságát mások boldogtalanságára. Az a nemzet, mely minden jóban duskál, kell,
hogy javaiban a szegényeket, a nagylélekszámú nemzeteket is részeltesse. A nem
zetek is fellázadtak Krisztus igája ellen és a világ megtagadta a keresztény társadalmi
rend alaptörvényét, azt, hogy "egymás terhét viseljétek." Miridenki azt hitte, hogy
könnyebb lesz, ha csak a saját terhét hordozza és kisült, hogy ez a legnehezebb.
Roskadoznak a nemzetek a világ egyensúlyban tartásának terhe alatt, mert az egyen
súly titkát, a Keresztet törölték hivatalos programjukból. A Miatyánk szavai, hogy
míndennapí kenyerünket ad meg nekünk ma _. nemzetközi vonalon is áll.

Széles tere nyílik a nemzetközi együttműködésnek a béke kérdésében is. Az
orvostudomány rohamléptekkel halad előre, de az emberi lélek meggyégyitásával
nem sokat törődnek. Az orvosság - Krisztus kereszténysége minden embernek és
nemzetközi értekezletnek nyitva áll, csak fel kell használ~i. A béke csak úgy való
sulhat meg, ha totális békét csinálunk. Tehát ha a családban, lelkiismeretben nem
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lesz béke, akkor nemzetek, osztályok között sem lehet. Ezek mind összefüggnek egy
mással. A bűnös embernek megszentelö malaszt nélkül nincs igazi békéje.

A nemrég megalakított nemzetközi világszervezet újabb alkalmat ad a nemzetek
nek aktívitasuk és képességeik kifejtésére. Onállóságukat nem szünteti meg, hanem
ellenkezőleg azt újabb működési körrel gazdagítja. Azokat a gazdasági, szociális,
politikai, emberbaráti, kulturális szabályokat és intézkedéseket. melyeket az Egyesült
Nemzetek Szervezete ajánlani fog, az államoknak saját törvényhozói, közigazgatási
és birói szerveik útján· fel kell szívniok, saját egyéniségéhez idomítaniok. El lehet
képzelni, hogy a nemzetközi jog szabályainak asszimilálása nem kevés munkát fog
jelenteni az államoknak ésállamférfiaknak, de legalább kevesebb időt enged roman
tikus álmok szövögetésére és hiú kardcsörtetésre. A két világháború között a Nemzet
közi és Munkaügyi Hivatal a negyvenórás munkahét bevezetését ajánlotta. Röstelve
be kell vallanunk, hogy az egész világon csak rni és Albánia nem fogadta el a javas
latot, megmaradva a negyvennyolc órás munkaidő mellett,

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének működésében szerveinek megalakításában
való részvétel is jótékony hatással lesz az államokra, A nemzetközi közjóra irányuló
hivatalos közreműködésük, tanácskozások, szavazások, bizottsági munka, nemes ön
érzettel tölti öket és önállóságát, a . közért való lelkesedést hoz ama nemzetekre is,
melyek eddig nemzetközi ügyekkel keveset törődtek.

Feladatot fog képezni továbbá szeríntünk az ifjúság energiájának is, háborús
életeszmény helyett más területeken való érvényesítése. Világegyetemek létesítése;
tudományos, technikai műveknek közös munkával való létrehozása, a vidéknek és
átmenetileg más foglalkozásoknak megismerése, a mezőgazdasági munkában való rész
vétel, - nem tévesztenék el hatásukat. A háborús és gyűlöletet szító olvasmányok he
lyett, olyan szellemi táplálékra van szüksége az ifjúságnak, mely a természet mos
tohaságaival vívott küzdelmet mutatja be. A felfedezések, földrészek, sivatagok, erdő

ségek meghódításának az Egyesült -Allamok mult iszázadbeli belső kolonizációjának
története jönne itt elsősorban tekintetbe.

Kérdés ezek után, hogy mi Magyarországnak mondanivalója a nemzetközi élet
alapkérdéseihez; bele fóg-e tudni szőní egy fonalat, nem is a legszürkébbet a nemzet
közi. élet és a nemzetközi közjó szövétnekébe? A sikerben nem szabad kételkednünk,
azonban azonnal munkához kell látnunk. Ha a külpolitikát nem kezeljük a belpolitika
mellett mostohagyerekként, • ha a külföld rokonszenvének megnyerése érdekében nem
sajnáljuk az időt és fáradtságot, ha többet foglalkozunk a nemzetközi élet kérdéseivel,

Orkonyi Lajos

SZINHÁZ

KATOLIKUS SZÍNHÁZ TÚL A KATAKOMBÁN

A hosszú vajudás után a harmadik - és úgylátszik: végleges megoldásnak
monclható - kísérlet egy világnézeti jellegű színház megteremtésére. a "Kis Színház"
kapunyitása. A kezdet inkább műkedvelő jellegű, színésziskolai hallgatókat foglalkoz
tató előadásai (Csaszár és komédiás), majd a színpad nélkül maradt színészek próbál
kozásai (Az Úr katonái) után ez a színház az első hivatalos katolikus színpad, amely
célk itűzéseiben, műsorpolitlkájában szervesen illeszkedik be a magyar színházi életbe.
Azelsö kísérleteknek volt bizonyos és letagadhatatlan illegális jellege - a katakom
bába vonulás jellemezte: szűk és zárt' közönségnek játszottak, színjátszásra alkalmat
lan légkörű helyeken, s céljuk inkább a hitbuzgalom erösítése volt, mintsem komoly
célok határozott művészi megvalósítása.

Hogy szűkség van-e katolikus színházra, a kérdés körül voltak viták. A felelet
csak egyértelmű lehet: szükség van katolíkus színházra, amely a művészí életünk
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