
SZE~lLE

AZ «ALEXIUS»)-TÓL
A «TIZENKÉTCSILLAGÚ KORONÁ»-IG

Egy-egy mű mélyebb megértése szempontjából mindig hasznos, ha megpróbál
juk beléhelyezni egyrészt korába, másrészt alkotója íejlődésének benső idejébe. E "szi
tuálás" legelső s legkézenfekvőbb adatai az évszámok.

Sík Sándor ..Alexius"-a, - e régen elfogyott s most végre új kiadásban meg
Jelent négyfelvonásos verses mjsztérium - 1917-ben látott először napvilágot. Kelet
kezése tehát a világháborús esztendőkre esik; s e tény önként veti föl a mű és a
kor kapcsolatának s az írói állásfoglalásnak a kérdését. Mí volt a költő felelete
korának? Milyen élményt jelentett számára a háború? Hogy világosabban lássuk az
..Alexius"-nak, a drámának müfajánál fogva szükségképen nem közvetlen, hanem objek
tivált válaszát, meg kell keresnünk a lírikus szubjektív vallomását. Az "Alexius" két
verseskötet között áll; az egyik, a "Költemények" 1916-ból, a másik, a "Maradék ma
gyarok" 1919-ből való.

Lássuk először a korábbinak az útmutatását. Mindjárt második verse, a "Zrínyi
harmadik éneke" - ,,1912 november, török háború": jelzi a cím alatt a keltezés 
arra vall, hogy a költő egyáltalán nem osztozik kora nacionalizmusának derűlátó,

illuzionista magyarság-szemléletében.

Jaj, mínekünk immár, megnyomorult népnek,
Sok nagy erősek közt ötödik keréknek,
Hangosszavúaknak, nagytarajúaknak,
Szitkos kicsinyeknek, pártos nagyuraknak;
Ekére lomhénak. kardra se deréknek.
Betűre keménynek, munkára heréknek ...

Az 1913-ból való "Jeremiád" kiáltása: "Boldog Teremtő, már mivelünk mi lesz?" és
..Jaj, megítélt nyomorult fejünknek!"; mentségünk nincs más, mínt a könny: a bűn

bánat. A "Népfölkelők" katonavonata nem vidáman-virágosan, hanem "cammogva,
nyögve, nehezen" indul; ezek a katonák emberek, családapák, "nehéz, mély csen
dességük" csupa gond és hazagondolás; nem lelkesek, egy rájuk szabott kötelességet
teljesítenek.

A "Maradék magyarok" első öt verse való a háborús esztendőkből. 1916-ból
és I917-ből. Jellemzöjük a mély részvét, az egyetemes humánum, a szeretet panasza
a testvér emberek egymást-öldöklése láttán.

Testvéreim, maradék magyarok,
S ti más testvérek, messze milliók,
Akik értetlen, ámuló szemekkel
Hajtjátok a rettentő kereket,
A tébolyult Sors óriási gép ét ...
Sírjunk mind, együtt! Soha még
Igy nem éreztük, hogy egyek vagyunk,

hirdeti az ..Enek minden emberhez". A káini mészárlásban a költő egyetlen kérése
Istenhez: ne engedje átkot ejteni; .. átkozott legyen, aki átkoz!" - vallja a ..Háborús
imádság". Az ..Éjszaka 1917·ben" víziój ában együtt jelenik meg a fogoly kúnságí
legény, a barakkban sínylődö francia fiú, a szerelme után sóvárgó olasz leány s az
ágyútűzben elpusztuló öreg muzsík, s a költőben egyformán fáj mindannyiuk kínja:
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Ezer szívem van, és bódult íramban
Dobol bennük vad indulót a vér.
Ezer mellem van, és átverve mindI
Rabház sötétje rám húz ráncokat,
Es én vagyok korbácsos porkoláb.
Engem gyilkolnak odakint,
Es én vagyok a gyilkos is, szegény,
Százszor szegényebb, mint aki halott.

Ebben a perspektívában bízonyára eröteljesebben domborodik ki az "Alexius"
korának szóló tanusága. Időben a két szélső határ, a "Zrínyi harmadik éneke" és
az "Ének minden emberhez", 19!2 és 1916 közt állva, egyrészt annak a keresztény
és katolikus humanizmusnak a szószólója, mely az evangéliumi szeretet nevében uta
sítja el a hatalom és a fegyverek erőszakosságát, másrészt annak a kegyelmi föl
ismerésnek a hirdetője, hogy a "beteg föld" és "vad kínokat vajudó világ" bajainak
orvossága, gyötrelmeinek megváltása csak a bűnbánat és az Istenhez való megtérés.
az isteni szeretetben való föloldódás lehet, mert "a szeretet mindennél erősebb".

Ezt a meggyőződést, ezt az állásfoglalást testesíti meg Alexius, ez a korszerű értelme
az edesszai templomtéren mondott nagy prédikációjának, a szentpáli szeretet-himnusz
e parafrázisának, s annak az összeűtközésnek, melybe a fegyveres hatalmat képvisélő

Kapitánnyal kerül, ez ad különös aktualitást annak a rövid szózatnak, melyet a
néphez és a katonákhoz intéz, mikor őmiatta egymásra akarnak rontani: megmutatja
az ellenségekben az embert s az emberekben a testvért, - akár az "Ej szaka 1917-ben",
vagy az "Enek minden emberhez". Ez utóbbinak a kiáltása:

Testvérek, merjünk hősök lenni már,
Es merjük már megmondani magunknak,
Hogy sebet kapni fáj,
Es sebet adni fáj,
Es minden fájás fáj mindenkinek.
Testvérek, merjünk hősök lenni már,
Acélozzuk karunkat ölelésre,
Es merjük már elsírni azt a könnyet,
Embervoltunk, embernagyságunk könnyét!

ugyanabból az élményből, az ihletnek ugyanabból a forrásából fakad, mint Alexius
békítő beszéde:

Mit akartok? Vért fogtok ontanit
Fegyvert fogtok a fegyver ellen? Balgák,
A Krisztus sírva néz benneteketl
Ti fegyvert fogtok testvéreitekre?
Ti jó emberek vagytok, harcosok,
Es ezek is itt mind jó emberek!
Mi bajotok egymással?

Az "Alexius" azonban nemcsak a "mindennél" és minden erőszaknál erősebb

szeretet korszerű keresztény drámája; drámája a hivatásnak, elhivatásnak is. úgy
érezzük, egy benső, győzelmesen megharcolt dráma, - egy papi dráma objektíválása.
Az 1916-ban megjelent .Költemények't-ben van egy vers, mely rávilágít ennek for
rásaira. "Van-e szebb, testvér" a címe; két egymásnak felelő strófa. Az első kér
dése: van-e szebb, mint "magasban állni", onnét énekelni "messzehangzó éneket",
melyre "fölnéznek az emberek", amelytől könnyebbnek érzi magát, a föld és csillag
gyullad a homlokokon. A második felelete pedig: van-e szebb, mint szolgálni az
embereket, megfogni .csüggedt kezüket, érteni a szívben maradt szók néma nyelvén".
Az első strófa az idealista, nagy tettre s a nagy tetthez nagy hatalomra vágyó
Alexíusé, a bizánci császár leányának jegyesééi a másik a koldusé, a szenté, a csoda-
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tevőé, az Isten emberéé. Az első: kérdés, a második: válasz. S alighanem itt rej
lik a misztérium mélyebb személyes értelme: a költőnek, a "Szembe a nappal" meré
szen diadalmashangú költőjének választása; annak aszintézisnek művé vetitése,
szimbolizálása, amelyben a költöt és a papot egyesiti egy mindaddig példátlan egy
ségbe: a költőt és a pasztoráló papot, a lelkipásztort. Az "Alexius" e vallomásából
szervesen következik mindaz, amit oly szerencsésen jelképez a későbbi "Fekete
kenyér" eim: következik e líra közvetlensége, élőszó-szerű bizalmassága, realitása,
misztikuroának is valóban kenyérszerű ízessége, mindenkinek megélhetősége és az
az alázata, amely a pályakezdés romantikusan színes és pazarló szó- és ritmus
játékait elejtve a mind reálisabb és szemléletesebb, mintegy tapinthatóbb, ízlelhetöbb
szépség értékeivel kárpótol: a "Sarlósboldogasszony" dús nyárízével, a "Fekete ke
nyér" bizalmasan mély életszerüségével, a "Magányos virrasztó" realizmusával, s
át a további köteteken. végül a "Tizenkétcsillagu korona" meghitt, népi-gyermeki
Mária-kultuszával.

Ha ennek a benső drámának az őszinteségét s mélységét akarjuk látni, ha
az "Alexius"-nak ezt az értelmét és jelentőségét teljes súlyában akarjuk ismerni,
Sík Sándor második verseskönyvéhez, az 1912-ben megjelent "A belülvalók mécsé"
hez kell fordulnunk. Alexius nem elégedhetik meg evilági boldogsággal, az ő híva
tása az I"sész; erre a misztikus sejtelemre utal második felvonásbeli első párjele
nete Adriaticával; "A belső látás éjje borzogat" - mondja. Erről a "belső látás
ról" szól "A belülvalók mécse", melyben sorra megjelennek, olykor szinte szavak
ban, kifejezésekben, szimbolikában is az "Alexius" vezértémái, prelúdiumaí. "El kell
menni a sivatagba"; "úgy érzem nagyon messziről jöttem"; "valaki áll a helyemen,
egy másik"; "minden lépésem egy nehéz csoda s minden titok": "a könnyben van
az élet"; "akkor vagyok a tiéd míndenestül, amikor hűtelen vagyok": s az Alexius
fináléjának párja, a "Mennyegzős ének":

Én a kelyhemet fenékig iszom,
Mmd a két karom ölelésre tárom.
Mindent, ami van, mindent, ami jön,
Mindenkit idelenn és odafönn:
Jegyajándékul nekem adja Párom.

Minden az enyém és bennem a Minden,
Osszefog míndent ez a szerelem.
Testvérem mind, akinek szent az élet,
És ők a nevető nászi kíséret,
És ők dalolják a nászdalt velem.

Az "Alexius" és a "Tízenkétcsillagu korona" közt pontosan három évtized a
távolság; s az utóbbi annak az útnak, annak a szintézisnek a gyümölcse, amelyet
a költő "A belülvalók mécse" misztikus élménye után az "Alexius"·ban, és Alexius
alakjában sajátmaga választott. "Versek a Boldogságos Szűz Máriáról" - mondja a
kötet aleime. Nem Máriához, hanem Máriáról; s mert róla: a költő, a lorettói litánia
egy-egy epitetonjával kapcsolatban nyilván bocsátkozhatott volna olyan mély teoló
giai fejtegetésekbe, aminőkbe egyik-másik nagy skolasztikus himnusz az Oltáriszent
ségről például; megközelíthette volna témáját az intellektualitás felől, szikrázó szím
bolikát bontakoztatbatott volna ki körülötte, vagy akár válthatta volna látomásszerű

képekre, elvont viziókra a dogmát; - de sem ezt nem tette, sem azt. Ennek a Szűz

Máriának "kapa a vállán, fején tarka kendő", ennek lakása "az a jó meleg trágya
párás", a betlehemi akol magyar-falusi mása; ez a Mária még a Kálváriára menté
ben is köztünk-való asszonyemberhez hasonló, s ha hasonlat nem is, a ritmus és
a ritmus egész hangulata a népi passiók naiv, meghitt és éppen naivságában oly
reálisan mély áhitatát idézi: "Nézi Jézust, nézi a keresztfát, - Azt a véres, verejté
kes orcát"; - mint ahogy az egész vers a reális anyai fájdalmat érzékelteti, e szent
fájdalom megrázó, velünk-egy emberségét, amit szinte elénk ugrat egy oly közvet
len, oly emberien nagy és mély jelző: ahogya szenvedő Krisztusban is a maga
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"kicsi" fiát látja Mária: "Nézi most is, rogyadozó testtel - Kicsi fiát a szörnyű
kereszttel". S nem többet mond-e sok fejtegetésnél, magyarézatnéf nem szinte tapint
hatóan élményien döbbent rá a "Mediatrix Dei" titkára egy ilyen strófa:

Sereglünk a Krisztus elé,
De hogy álljunk szeme elé?

Mit mondjunk, ha reá kérdez?
Szólj helyettünk, anyánk édes,
Annyit mondj csak: rosszak vagyunk,
De mégis a tied vagyunk.

Ami ennek a realitásnak, naívságnak a költői hitelét megadja, az szándéko
latlansága, őszintesége, élményi volta. Ez nem stilusutánzat, nem neoprímitlvízmus,
ez valóban az a gyermeki hit, bizalom, áhítat, mely az anyát, az égi Anyát megilleti.
kr. a gyermekség, amelyről megható egyszerűséggel szól a "Bölcseségnek széke":

Ontsd belém a bölcseséget:
Úgy is mondanám,
Hogya gyermekség malasztját
Esedezd le rám.
Engedd újra visszaélnem
Bokros éveim,
Lenni, mint a régi kisded
Jézus térdein.

Aki bízó, aki tiszta,
Aki egyszerű,

S anyakézből édes neki
Ami keserű.

S ha elpilledt a játékban,
Csak egyet kíván:
Elaludni jó öledben
Édes jó Anyám.

Ez a költészet nemcsak költészet; ez a maga ízes és magyar realitásában, tiszta
egyszerűségében imádság is. Gyermekien alázatos, meghitt imádság: azzal, aki elő

ször mondta, vele mondhatja mindenki úgy, minI a magáét. Ez az a titok, melyröl
a "Van-e szebb, testvér?" beszélt: "szivben maradt szók néma nyelvén érteni", S nem
csak érteni: meg is szólaltatni ezt a néma nyelvet, "Csak annyi érőt érünk, amennyi
fénye visszacsillan rólunk az Istennek" - mondta Alexius. Ezekben a versekben
sok ilyen fény csillan: és nemcsak fény, melegség is, Annak a szeretetnek amelege,
mely "kifosztani vágyik önmagát - Es odaadni mindent és magát - Es míndenek
nek lenni mindene".

Rónay György

BESZÁMOLÓ

A FHANCIA KATOLIKUS TANÜGYI KIÁLLÍTÁSRÓL

A közelmúltban lezajlott francia törvényhatósági választások nemcsak eredmé
nyükben, hanem a szembenálló pártok hosszú előcsatározásai, késhegyig menő és sok
szor kiméletlen előkészítő választási propagandája szempontjából is messze túlnőttek

a szabványos kereteken. A francia szavazók nem annyira azt keresték, hogy a tör
vényhatóság élére személyükben megbízható, szakképzett és ilyen tisztség viselésére
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érdemes vezetőket és melléjük rendelt tanácsosokat állítsanak, hanem szavazatukkal
az ország politikai üányvonalát kívánták megjelölni. A küzdelem tehát politikai síkon
zajlott az egyes pártok között, s az ideológiai harcok során, egészen természetesen,
egyik lényeges ütközési felület az iskolák laicizálásának kérdése volt. A baloldali
pártok hatalmas plakátokon hirdették a községi és állami iskola (école Iaíque) elsöbb
aégét a Franciaországban semmi állami támogatást nem élvező, kizárólag önerejére
utalt "szabad" felekezeti iskolával (école libre) szemben, melynek, szerintük, a modern
demokráciában létjogosultsága nincsen. Megvédjük az állami iskolát I - hirdették a
szines falragaszok, s az ember szeme önkénytelenűl kereste: hol és ki védi a fele
kezeti iskolát a választási hadjáratban?

A választ nem a pártok hangzatos frázisai adták meg, hanem az a szerény kis
tábla, amely csaknem minden metróban ott függött: "Exposition de l'Enseignement
Cetholique Prancais" (francia katolikus tanügyi kiállítás). S alcímként ez a sokat
igérő mondat: az ország szolgálatában. A felekezeti iskola megvédi igazát minden tá
madással szemben - nem a politika porondján, hanem a tények erejével. A francia
irodalom, tudomány és politika legkiválóbbjai - Henri Bordeaux, Paul Claudel, Henri
Teitgen miniszterelnökhelyettes, G. Tessier, a keresztény szakszervezetek elnöke, hogy
csak néhány nevet ragadj unk ki -, álltak élére a tanítók és növendékek névtelen
ezreinek, hogy erkölcsi támogatásukkal biztosítsák a kiállítás sikerét.

S valóban, ha az ember végigjárja a párisi vásár épületében a kiállítás elfog
lalta 12 termet, lehetetlen, hogy ne érezze meg az önzetlenség és áldozatosság szel
Iemét, mely a nehéz helyzetben lévő felekezeti tanítókat az ifjúság szolgálatába állítja
és abban megtartja, lehetetlen, hogy ne lássa igazoltnak azt a bizalmat, melyet ma
közet egymillió szülö tanusít anyagi áldozatok árán ist és lehetetlen, hogy a tárgyi
lagor szemlelő ne jusson ugyancsak arra a meggyőződésre, hogy valóban jogos és
méltányos a katolikus iskolák egyetlen követelése: hogy megmaradhassanak helyü
kön, együttműködve az ország többi élő erőivel, mint Franciaország nagyságának
építő munkásai.

Mmdjárt az első teremben megfogja a látogatót az ügyes szervezés, dZ ízléses
elrendezés és főleg a meggyőződés magávalragadó ereje, ami a kiállítást, tárgyi mon
danivalóin túl is, oly értékessé teszi. Hatalmas körbefutó freskó 15 képe bizonyítja,
hogy évente egymillió szülő nem pusztán azért bizza gyermekét a keresztény nevelőre.

mintha az egyházi iskolák tudományos és technikai felkészültsége nagyobb lenne,
mint az állami iskoláké, hanem főleg azért, mert a kat. felekezeti iskolákban a tanítást
az evangélium szelleme élteti, s ez ad egészen különös pedagógiai jelentőséget az ott
végzett nevelő munkának.

A bejárati ajtó fölött monumentális freskó eleveníti meg a Evangélium néhány
olyan tanítását (Ne ölj I Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!), amit a világ nagyon
is elfelejtett - s mit nyert vele? - A körbefutó nagy freskó alatt öt nagy fülke tárja
elénk a keresztény iskolatörténet fázisait és bizonyítja, hogy a "szabad" iskola gyö
kerei messze visszanyúlnak a történelmi multba.

. Valóban hálátlansággal lehetne vádolnunk a kiállítás rendezőit, ha mindjárt
a következő teremben nem azok előtt tisztelegne, akiknek áldozatos munkája, szak
tudása és lelkiismeretessége a keresztény iskolák lelkét adja: az előtt a 60.000
(33.000 világi és 24.000 egyházi) tanítót előtt, akik szegényen, névtelen egyszerűség

ben, sokszor félreismerve és megrágalmazva, önzetlen hősiességgel szolgálják a
katolikus iskolázás ügyét. A különféle tanítóképzők, a tanítót tanulmányai befeje
zése után is segítő pedagógiai és általános emberi fejlődést biztosító szervezetek
(föleg a párisi Katolikus Egyetem Pedagógiai Intézetének ilyenirányú tanfolyamai),
ll. tanár morális és anyagi érdekeit védő keresztény szakszervezet mutatják azt él

sokoldalú, de egy célra törő tevékenységet, amely a katolikus tanítót hivatásának
minél teljesebb betöltésében támogatja. Külön helyet foglal el a pedagógiai könyv-

1 A francfa -sznbadtskolák- - bármelyik felekezet tartsa is fenn őket - semmi állami támo
gatást nem élveznek. teljesen önerejükre utaltan müködnek. Igy az ingyenes állami tanítássat szemben
a felekezeti Isketákban tandíjat kell fizetni.

I.Tanftó, a bármely Iskolafokon működő pedagógus (tanító, tanár, egyetemi tanár, stb.) álta
lános megjelölése.
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kiállítás, mely szemléltetően tárja a látogató elé a tankönyvek szerkesztésében mu
tatkozó fejlődést.

A következő termek színes rajzokban, szemléltető statisztikákban és főleg a
növendékek kiállitott munkáin keresztül mutatják be az egyes iskolafajok és -fokok
tanítási módszerét, célkitüzéseit és eredményeit. A növendékek ezrei dolgoztak a
kiállítás számára és valóban számtalan fokozat vezet a kis óvodás rajzaitól a szak
iskola növendékének müvészi fafaragásáig, vagy az egyetemi laboratóriumok munka
eredményének bemutatásáig.

Már az óvodások kiállítása, de még inkább az elsőfokú oktatás termének óriási
plakátjai, a francia iskolásokat jelképező Frencoís, Brigitte, Jean-Pierre és Jeanette
iskolai életének és munkájának képei világosan mutatják, hogya felekezeti iskolák
ban tanuló gyermekek ugyanezt a tanítási anyagot végzik, mint az állami iskolák
növendékei, de ezenfelül a rendszeres valláserkölcsi nevelésben egyéniségük formá
lása is kezdetét veszi. A felekezeti iskolák célja nem bizonyítványokat gyártani,
hanem a gyermekeken át a jelenlegi és jövő családot értékesebbé tenni. A tanító
nem elkülönült tekintély, hanem útmutató, barát és - sokszor hangsúlyozottan 
a szülö munkatársa. Evente első fokon 1,200.000 gyermek a "szabad" iskola nö
vendéke.

A szakirányú iskolák (ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi - a nők részére
még háztartási és varró) - páratlanul gazdag kiállítása szinte elkápráztatja a láto
gatót. A lille-i és lyoni katolikus ipari és technikai iskola és a mérnökí szakiskolák
növendékeinek névtelenül kiállitott munkái, a preciziós műszerek, a művészi ihletésű

fafaragások, a textiltechnika legújabb eredményeinek felhasználásával készült szőt

tesek stb. tanuskodnak arról, hogy ezek az iskolák nemcsak pedagógiai, hanem szak
szempontból is magas színvonalon állanak.

Külön terem tárja elénk a mezőgazdasági iskolák fejlődését és jelenlegi hely
zetét. Ez az az iskolatipus, amelyre az Egyház mindig különös gondot fordított. Már
a VIII. században ingyenes mezőgazdasági oktatást szervezett meg Orleans akkori
püspöke. A XVII. században de la Salle Szent János tanítóképzőket alapított mező

gazdasági tanítók részére. Azóta ez az oktatási ág iskolafokok és fajok szerint is
óriásit fejlődött. A parasztság életkörülményeinek különbözősége az intézmények
változatos skáláját tette szükségessé. A "szabad" iskola, éppen függetlenségénél
fogva, könnyebben alkalmazkodott a sokrétű követelményekhez. Angers, Beauvais
és Purpan patinás hírű mezőgazdasági iskolái mellett legújabban az erősen igénybe
vett mezőgazdasági ifjúság számára tanfolyamokat nyitottak meg (az ú. n. Lanzun
iskola), melyeken havonta csak 8 napot tanítanak, egyébként levelezés segitségével
érik el az iskolába a távolság vagy elfoglaltság miatt el nem jutó növendéket.

A terem egyik falát hatalmas freskó foglalja el. Nagy mező közepén fehérbe
öltözött Krisztus beszél a fiatal földmívesekhez. Megkapóan ábrázolja ez a kompo
zíció Krisztus szeretetét a föld népe iránt. A mezőgazdasági iskolák arra töreked
nek, hogya parasztságot ismét szoros kapcsolatba hozzák az Elet Könyvével.

A női szakískolák egész lakóházat rendeztek be. A szobák és konyha ízléses
elrendezésén, a kiállított ruhák, kézimunkák művészi szépségén, sőt még a keres
kedelmi szakiskolák kiállításán át is azt hangsúlyozzák, hogyaszakismereteken túl
ezek az iskolák a jövendő háziasszonyait és családanyáit nevelik és így az ország
erkölcsi és anyagi felemelkedését szolgálják.

A középfokú iskolák a felekezeti oktatás legfontosabb ága, már csak a tanulók
számánál fogva is. Csaknem 30.000 növendéket - a francia közénfokú iskolások
53%-át neveli az 1250 középfokú katolikus iskola 19.000 tanára. A vizsgaeredmények
és a növendékeknek e nyilvános tanulmányi versenyeken elért rangfokozata a taná
rok és módszerek kiválóságáról tesz tanuságot. Ez iskolák igazi értékét azonban
nem 11 statisztika kedvező számai mutatják. A keresztény középískola (legtöbbször
kollégiummal egybekötve) elsősorban nevelési és nem pusztán oktatási tényező.

A növendék nemcsak jövő maturáns, akinek az előírt - sokszor túlterhelt - tanul
mányi programrnot kell elvégeznie, hanem egyéniség, akinek szive és lelke van.
A "szabad" iskola közösséget alkot, ahol a tanár segítőkész barát, aki idejét az órá
kon túl is tanítványainak szentelí, a növendékek pedig munkatársak.
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Hogy csak egy példát ragadjunk ki a százból, a reimsi Szent József-fiúiskola
növendékei kis csoportokat alkotnak s egymást támogatva a tanárok által eléjük
tűzött feladatokat nem felső tekintély parancsára, hanem színte saját elhatározásuk
tól és meggyőződésüktől hajtva végzik el. Az egyes ilyen csoportok nem a fiúk
egyszerü egymásmellé állításai, hanem baráti szálakkal szoros egységgé formált
közösségek, amelyekben a növendékek a közösségi s általában az emberi élet tanonc
iskoláját járják ki. A B-10 fiú más-más osztályból kerül ki és a csoport nemcsak
az iskolai feladatok végzésében fog össze, hanem az iskolai élet minden területén
(ebéd, játék, sport) összetartja tagjait. A csoport vezetőjének lenni sem a diákok,
sem a tanárok előtt nem jelent kitüntetést, hanem feladatvállalást s a "primus inter
pares' elve áldásosan érezteti hatását. Az eddigi eredmények szerint ez a csoport
munka nem hogy nem árt a klasszikus iskolai tanuhnányoknak, hanem azokat kiegé
szíti és emberibbé teszi. Hatása beláthatatlan: azok a növendékek, akik az ískolá
ban tudatosan átélték a legkisebb munka végzésében is mutatkozó felelősségüket, 
egész életükben érezni fogják a szociális felelősség kötelező erejét.

Új kezdeményezés a marners-i "paraszt" gimnázium, ahol a latin mellett a ter
mészettudományi tárgyak is erősen szóhoz jutnak a földmives élet, a mezőgazdaság

problémáival együtt. A gimnáziumnak szakirányú óráit agrármérnök vezeti.

Sorrendben a kilencedik terem a katolikus felsőoktatással foglalkozik, igy
elsősorban az öt francia katolikus egyetem munkájával. Angers katolikus egyeteme
hérom (bölcsész, jogi, természettudományi), Lyoné négy (teológiai, bölcsész, jogi,
természettudományi), Toulouse-é három (teológiai, jogi, természettudományi) fakultást
foglal magában, utóbbi tanárai között ott tisztelheti a világszerte ismert Sabatier
és Senderens kémiai professzorokat. A hat fakultású párisi egyetem számos kutató
és nyelvi intézetet tart fenn (Szociális Intézet, Gregorián Intézet, Tomista Kör, Köz
gazdasági és Kereskedelmi Főiskola, Könyvtáros-képző, Keleti Nyelvintézet stb.].
Büszkesége Branly, aki Marconival együtt a mai rádió első megteremtője volt.
A kiállítás tisztelettel adózik a német lágerekben elpusztult teológiai, jogi és böl
csész professzorai emlékének is. Végül a lille-i egyetem négy karának (teológiai,
bölcsész, jogi, természettudományi) és az egyetem fenntartotta többi iskolának
(Ujságiróképző, Ipari, valamint Kereskedelmi Főiskola) működésén kivül az egyet
len katolikus orvosi és gyógyszerészkar munkaeredményét mutatja be a kiállítás.

Ezeknek az egyetemeknek létjogosultsága elvitathatatlan, nemcsak mert módot
nyujtanak a szoros értelemben vett egyházi tudományok legmagasabbfokú műve

lésére, hanem mert a világi tudományok különféle ágaiban végzett kutatásokat és
elért eredményeket a keresztény szemlélettel összhangba hozzák.

Természetesen lehetetlen egy kiállítás keretében a katolikus egyetemek érté
két s az ott végzett munkát teljes egészében bemutatni. Mégis, az egyetemek mun
kájának vázlatos ismertetésén át fogalmat alkothat a látogató arról, hogy ezek a
iskolák milyen nagymértékben járultak hozzá az emberi kultúra fejlesztéséhez.
mennyiben segitették a francia katolikus elit kialakitását és igyekeztek a keresz
tény ideált a tudomány minden ágában hatóerővé tenni.

Nem lenne teljes a kiállítás, ha az iskolák munkájának bemutatása után nem
szentelne egy termet az elhagyott, bűnöző, vagy testileg, illetve szellemileg nyomo
rék gyermek nevelési problémáinak, Az Egyház, a szeretet mísszíonéríusa, különös
gonddal fordul efelé az égető társadalmi kérdés felé. Szentek, rendalapítók, peda
gógusok és szervezők (St. Jean Eudes [Notre Dame de Charité], St. Vincent de Paul,
St. Jean de Dieu, Don Bosco, St. Grignion de Montfort [Les filles de la Sagesse] stb.)
évszázados munkújának eredményeként az akár fizikai, akár szociális vagy családi
szempontból abnormális gyermekek ma már nem a társadalom számkivetettjei, hanem
megfelelő nevelés segíti őket emberi életre.

Az első csoport, a testileg fogyatékos gyermekek, három különböző rend
(Fréres de Jean de Dieu, Freres de St. Gabriel, les Filles de la Sagesse) kb. 70 inté
zetében találunk otthont. A bemutatott eredmények bizonyítják, hogy a régente örök
teherként rájuk mért fogyatékosságok ellenére, munkájukkal megfelelő helyet tudnak
találni a dolgozók társadalmában. Különösen figyelemreméltó itt a kis Heurtin Márta
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esete, aki születésétől vak és süketnéma. Ma mégis önállóan ír, olvas, köt és az író
gépen tökéletesen dolgozik.

A terem második felében kerül bemutatásra a szellemileg abnormis - fogya
tékos vagy bűnöző - gyermekek érdekében végzett munka. Az az áldozatos szeretet
szolgálat, melynek eredményeként a sérült gyermeklelkek nagyrésze visszatalál az
emben közösségbe. Leginkább női szerzetesek (Soeurs de Prison, le bon Pasteur) mun
káját láthatja itt a szemlélő, akik 372 házat tartanak fenn Franciaországban és a
gyarmatokon. Nem mintha pl. a leány-bűnözők százaléka nagyobb volna a fiúkénál,
hull en! mert csupán a legutóbbi években alapított, a Franciaországban oly ismert
Chevrier atya kongregációt (Peres de Prado) a bűnöző fiúk átnevelésének céljából.
E~ intézetek alapelve: a régi javítóintézetek helyett a családi életet pótolni igyekvő

otthonokban szakszerű képzéssel mesterséget adni a kisiklott lelkű ifjúság kezébe,
fi így kapcsoini be őket a társadalomba.

Az árvaházak munkájával foglalkozik a terem hátralevő része. Az 1000 kato
likus érvahéz tanítóinak legfőbb törekvése, hogy a múltbeli tömegneveléssel szemben,
mely az árva egész életében éreztette a kisebbrendüség nyomasztó hatását, Krisztus
szerétetétől ihletve, a családi környezet melegét ültessék át az árvaházba. Emellett a
növendékeknek kiváló szakszerű képzést adnak, hogy az életbe érzelmi, erkölcsi és
mesterségbelí vonalon a családban nevelt gyermekekkel egyenlő feltételekkel indul
hassanak.

A következő teremben mintegy kitágul a látogató előtt a szemhatár: a missziók
iskoláiról beszélnek a rajzok és statisztikák. 30.000 szerzetes 8000 iskolában másfél
millió gyermeket tanít elsö-, kőzép- és felsőfokon, minden iskolatípusban, a francia
világbirodalom terüJetén.

A felekezeti iskolák dicsőségeként egész termet foglalnak el azoknak a ma
hírneves, kiváló franciáknak képei, akik katolikus iskola növendékei voltak. Nem
árt megjegyezni, hogy Vincent Auríol, a francia köztársaság jelenlegi elnöke is
"szabad" iskolában végezte tanulmányait.

Végül az utolsó teremben Hollandia, Belgium, Svájc, Anglia és Amerika kato
líkus ískoláinak színes kiállítási anyaga azt mutatja be, hogy a "szabad" iskolázás
kérdése ezekben az országokban valóban a szabadság, igazságosság elvei szerint nyert
megoldást.

Végigjártuk a francia kiállítást, mely egy nagy nemzet nagy fiainak megnyilat
kozása. Lehet, hogy a bemutatott eredmények idealizált képet mutatnak a katolíkus
iskolákban végzett nevelő munkáról. De egy bizonyos: az az eszmény, mely ezeket
az iskolákat életrehívta. amely a nevelők és növendékek ezreit ugyanegy ideál felé
irányit ja, olyan élő és mozgató erő, mely a nemzeti közösség és az emberiség életé
ben is a továbbfejlődés és az emberi kiteljesedés záloga. Dr. Dános Bva

KATOLIKUS ÁLLÁSFOGLALÁS AZ AMERIKAI

OLVASÓKÖRÖKRŐL ts A N~GEHK~RD~SRÖL

Chicagóban "Great Books Foundation" elnevezéssel intézmény létesült, melj:
feladatul tűzte ki azt, hogy a viJágirodalom klasszikus irodalmi alkotásait megismer
tesse a széles néprétegekkel. A "Foundation" által kiképzett oktatók vezetése mellett,
ebben az évben a következő könyveket igyekeznek a nagyközőnséghez közelebb
hozni: Az "Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat".

Plato: Apologiája.
Thucydides: Peloponnesusi háború története (részletek).
Aristophanes: Lysistrata, Madarak, Felhők.

Aristoteles: Etikája, Politikája (részletek).
Plutarchus: Lycurgus, Numa, Alexander, Caesar.
Szent Ágoston: Vallomások 1-8. könyv.
Szent Tamás: Summa I-II.
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Machiavelli: Il Principe.
Montaigne: Válogatott esszéi.
Shakespeare: Hamlet.
Locke: Of Civil Government.
Rousseau: A társadalmi szerződés, Az amerikai alkotmány I-II. könyv.
Smith: The Wealth of Natíons I. könyv.
Marx: Kommunista manifesto.

A "Foundation" jelentése szerint az elmúlt esztendőben több mint 20.000 sze
mélv vett részt ebben a valóban nagyigényű szellemi továbbképzésben. Az adat ön
mcl.:ában rendkívül érdekes, azonban figyelembe kell vennünk azt is, hogy hozzá
vetőleges becslés szerint az Egyesült Államokban 15 millíó személy van, ki haszonnal
Iátogathatná ezeket az előadásokat. A "Foundation" minden politikai, felekezeti stb.
irányitástól függetlenül működik. Tárgyilagosságában és függetlenségében azonban
míntha egy kissé nagyon is messzíre menne, mert tájékoztatójában kijelenti, hogy az
objektív igazság létezik ugyan, s azt a fenti és a későbbiekben tanulmányozandó
könyvek kisebb-nagyobb mértékben az olvasó elé tárják, ennek ellenére a tanfolya
mok vezetői nem kőzlik az igazságot hallgatóikkal, hanem csak az igazság felismerésé
hez vezető utat mutatják meg. Mortimer J. Adler a következőképpen határozza meg
a tanfolyamok célját a vezetők használatára adott útmutatóban: "Az olvasó-tanfolya
mok alakításának célja a felnőttek szabad művelése, A "szabadművelés" pedíg egy
szerűen az embernek, mint embernek nevelését jelenti. E meghatározás szerint a neve
lés nem jelent testnevelést, a szó legáltalánosabb értelmében; nem jelenti vallási
nevelését, s nem célja a szak, ílletve hivatásbeli kiképzés. Tekintettel arra, hogy
minden ember egyén, s egyben a társadalom tagja, nevelésének is figyelembe kell
venm természetének e kettős voltát. A szabadnevelés célja elsősorban a jó ember,
s másodsorban a jó állampolgár."

A katolikus felfogással természetesen gyökeresen ellenkezik a fenti meghatá
rozás ama megállapítása, hogyaszabadnevelésnek vagy a nevelés bármely formájá
nak hatáskörén kívül esik a vallási nevelés. Az amerikai katolikusok legtekintélye
sebb lapja, az "America" ezen a ponton kapcsolódik bele a "Foundation", egyébként
rendkívül jelentős munkájába. Az "America" megállapítja, hogy Adler fenti meg
határozása, ílletve célkitűzése ellentmond önmagának, mert az embernek mint ember
nek tanulmányozasa elválaszthatatlan az ember és a vallás viszonyának tanulmányo
zásától, még akkor is, ha vallás alatt csak a természetes vallást értjük. Az ember
lényegileg vallásos lény, mert lényegileg teremtmény. Az "America" rámutat arra,
hogy a "Foundation" tevékenységének rendkívüli jelentősége van, hiszen nemcsak
olvasóköröket létesít a világirodalom klasszikusainak tanulmányozására, hanem e
körök vezetésére vezetőket képez kűlön tanfolyamokon. Csak New-Yorkban 130 ilyen
tanfolyamvezető nyert különleges kiképzést. Feltételezhető ugyan - írja a jezsuita
folyóírat -, hogy az olvasókörök vezetőinek nagyrésze nem lesz képes aMortimer
Adler által előírt merev szekularizmust ténylegesen megvalósítani, azonban ettől füg
getlenül a katolikus körök nem nézhetik tétlenül a "Foundation" munkáját.

A megoldás pedig nem az, hogy ellenolvasóköröket létesítenek vagy sajtó- és
templomi hadjáratot indítanak a "Foundation" ellen. Az "America" s a katolikus
körök kötelessége nem a "Foundation" munkájának hátráltatása, hanem a hiányok
pótlása, tehát hjzelebbről a vallásosság szempontjaínak érvényesítése. Éppen ezért
abban az ütemben, ahogyan az olvasókörök munkája halad, az "America" hasábjain
sorozatosan cikkek jelennek meg, melyek a tárgyalt könyveket katolikus megvilá
gításba helyezik, illetve felhívják a figyelmet azokra szempontokra, melyeket az
olvasókörök vezetői elmellőznek. Ezek a cikkek útmutatásul szolgálnak nemcsak az
olvasókőrök tagjaí, de azok vezetői számára is.

*
Az amerikai négerekről manapság divatos dolog írni, s e kérdés íránt tanusított

érdeklődés teljesen índokolt is, mert hiszen az Egyesült Államok néger polgárainak
jogai és helyzete valóban próbaköve a valódi demokratikus gondolkozásnak, illetve
a demokratikus elvek megvalósltásának. Hogy ezen a téren még sok fejlődésre van
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szükség, az teljesen nyilvánvaló a Truman elnök által az amerikai polgárjogok vizs
gálatára kinevezett bizottság most közölt jelentéséből. Éppen ezért rendkivül érdekes
megvilágítani azt, hogy mi a felfogás ezen a téren az Egyesült Államok katolikus
körében. Azok az események, melyek a legutóbb St. Louis városban lefolytak, meg
lehetősen pontosan világítják meg a helyzetet.

Joseph E. Ritter. a st.-louisi érsek elrendelte, hogy a katolikus iskolákat minden
gyermek, tehát a néger gyermekek is egyenlő feltételek mellett látogathatják.
A st.-Iouísí egyházmegye katolikus elemi- és középiskoláit kb. 58.000 tanuló látogatja,
s ennek alig l %··a néger; a néger gyermekek már 10 esztendeje látogatják az egyház
megye katolikus iskoláit és kis számuk miatt eddig semmi nehézség sem mutatkozott.
most azonban, hogy Ritter érsek szabályozni kivánta a négerek egyenlő iskolalátoga
tási jogát, a fehér szülők egy csoportja szervezkedni kezdett az érsek elgondolása
ellen, gyűléseket tartott és niegfellebbezte az erre vonatkozó hivatalos intézkedést.
Az érsek az e kérdésre vonatkozó pápai megnyilatkozásokban körvonalazott állás
pontra helyezkedve, nem volt hajlandó a rendelkezés megváltoztatására, s nem vett
tudomást a szülők egy kis csoportjának tevékenységéről. Midőn azonban a szülők

a polgári igazságszolgáltatás útjára terelték a kérdést, s ily módon igyekeztek vélt
ígezséguknak érvényt szerezni, az érsek pásztorlevélben fordult hiveihez, s figyelmez
tette az érdekelt szülőket azokra a kötelezettségekre, melyek rájuk, mint az Egyház
hű gyermekeire hárulnak az egyházzal, annak püspökeivel és papságával való együtt
működés terén. A pásztorlevél megemlékezett arról, hogy ez a hűség és együttműkö

dés kiközösítés terhe alatt kötelező mindenkire nézve. A kiközösítés automatikusan
érvénybe lép mindazokkal szemben, kik a 2341. kánoní törvény megsértésével, tudva
és akarva az egyházon kívüli hatósághoz fordulnak a püspök adminisztratív tényke
désével kapcsolatban. A szülők ezután tovább szervezkedtek ugyan, de ezután az
apostoli delegátus közbenjárását kérték, s annak bizonyítására, hogy e kérdésben
elfoglalt álláspontjukkal nem faji ellenszenvüknek akarnak kifejezést adni, pénzbeli
adományt küldtek az egyik katolikus néger egyházközség plébánosának. A plébános
az adományt azzal utasította vissza, hogy egyházközsége nem fogadhat el adományt
olyanoktól, kik nem engedelmeskednek az egyházmegye érsek-püspökének.

Az apostoli delegátus válaszát és az ügy további fejleményeít egész Amerika
nagy érdeklődessel várja, az azonban máris mindenki előtt világos, hogya katolikus
Egyház nagyjelentőségű lépést tett a faji egyenjogúság érdekében, rníndőn egyik
főpapja révén félreérthetetlenül állást foglalt ebben a kérdésben.

Szentkirályi József

SZINHÁZ
«MÉLYEK A GYÖKEREK»

Montaigne egy egyszerű, faragatlan vendége, aki tíz, vagy tizenkét esztendöt
töltött az Új-világban, beszélt neki az ott élő vadakról, vagy ahogy akkor mínden
színesbörűt neveztek, az emberevőkről. A périgordi bölcs így tesz erről tanuvallo
mást: " ... értesülésem szarint nincs abban a nációban semmi barbár és vad, csak mi
nevezünk barbárnak mindent, ami nem hazai. Úgylátszik, az igazságot és értelmet
csak szülőhazánk szokásaihoz és ítéleteihez tudjuk mérní: mindig nálunk van az
üdvözítő vallás, d tökéletes államrend, a teljes és hibátlan erkölcs... Az a náció
nem ért sem az adás-vételhez, sem a betűvetéshez. sem a szérnvetéshez, nincs se
magistrátusa, se politikai felsőbbsége, nem ismer szolgaságot, szegénységet és gazdag
ságot, szerződést, öröklődést, osztozást, foglalkozást a szórakozáson kívül, rokoni
köteléket a közösségen kívül; ruházatot, földművelést, fémeket, bor és búza haszná
latát. Még szava sincs a hazugságra, az árulásra, a színlelésre, a fösvénységre, az
irígységre, a rágalomra és a megbocsátásra ... No lám, milyen derék náció. De azért
mégis csak barbár, hiszen nem hord nadrágot .....
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