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KATOLII{US REMÉNYSÉGEK
ÉS AGGODALMAK

Az u. N. E. S. C. O.
(United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation)

Amint gazdasági és politikai téren a világ az egysé
gesülés Jelé halad, úgy szeretnének a művészek, tudó
sok, nevelők egy szellemi egységet létrehozni, hogy
végre kihangsúlyozzák a tudomcinyos antropológia nagy
igazságát: nincsenek iajok, csak egy laj van: az em
beri laj.

Nyilvánval6, hogy az egység, nem jeienthet ukár
"alulr61 bemagyarázotf', akár "/ö/ü/ről lefelé diktált"
valamely egyetlen doktrina alapján vaM elhelyezkedést;
szineknek k e II I e n n i ö k a világkultúrában. De mégis
csak lenne egység, amely meggátolná a világszcllem
eltévelyedéseit. Igenis lenne egy józan ellenőrzés, amely
beleszoltui akár u kituil iallal kotúlvett szellemi szuve
rénltásba, és a békesség kedvéért, a köz nyugalmáért
kilrtaná a nyilvánvaló rossz, hibás és IéIrevezető haj
tásait. Ugyanakkor anyagi, erkölcsi erővel támogatná a
linomít6, magasrendűvé alakít6 kultúra minden igazi
megnyilvánulását. Erre lenne hivatott az EGYESULT
NEMZETEK-nek, az emberiség legujabb komoly politi
kai, gazdasági stb. összelogásának kulturális szerve,
az U. N. E. S. C. O.

A szerv meglehet6s önállósággal rendelkezik. Nem
Amerikában, hanem Párizsban székel a Majestlc-szúlló
ban (KJéber-avenue 19.), viszont ülései t évenként más
más állomban tartja. Bár emlékeztet ezzel az űléstielv

változtatássaI is a Népszövetség Coopératlon Intellee
tuelle-jére - melynek egyik utols6 ülését P. Valéry
vezette Budapesten -, annál mégis sokkal erősebb és
hatékonyabb szervezetnek látszik. Már első ülésszakti
ban, meiyet Párizsban tartottak, megindultak részben az
eszmei alapok körül, részbeli a technikai, jogköri kér
dések körül a csatározások, hogy a szervezet ne essen
a Coopératlon Intellectuelle tehetetlenségének bdnébe.

Ezek előrebocsátása után talán nem lesz érdektelen,
ha főbb részeiben közreadjuk a következő cikket.

Az Egyesült Nemzetek nevelésügyi tudományos és rnűvészetí szer
vezete tanácskozásainak első ülésszaka 1946 novemberében és decem
berében zajlott le Párizsban, a közönség szinte teljes részvétlensége mel
lett. Látogatták ugyan az U. N. E. S. C. O. által rendezett kíállítésokat,
eljöttek az emberek a zenei ünnepségekre és a színházi előadásokra, de
a tanácskozások irányában érdektelenekként viselkedtek. Az újságírók
udvarias cikkeket írtak, de cseppet sem lelkesedtek, sőt delegátusok
szájából ís lehetett olyasmit hallani, hogy nem hisznek az intézményben.
Már pedig a közönségnek ez a közömbössége igazságtalan - márcsak.
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azért is, mert mindnyájan befizetünk az U. N. E. S. C. O. pénztárába és
igy érdekeltek vagyunk szolgáltatásainak gazdaságosságában. Bizonyos,
hogy az U. N. E. S. C. O. elégtelen anyagi eszközök fölött rendelkezik
csak, annyija azonban mindenesetre van, amennyi elegendő hozzá, hogy
komoly hozzájárulással segitse a népeket békés kulturális és nevelés
ügyi együttműködésükben: működésének első évére költségvetése már
hatmillió dollár. Ezenfelül pedig nagyjelentőségű tény az, amit Moniz de
Arago brazil kiküldött igy fejezett ki: "Talán először történik a történe
lemben, hogy a nemzetközi rendet tisztán politikai szempontoktól elte
kintve teszik vizsgálat tárgyává és hogy elsőrendű fontosságot tulajdo
nitanak a szellemi erőknek, melyek egyetemességüknél fogva képesek
az igazság, törvény és emberi jogok tiszteletét és az alapvető szabadság
jogokat mindenki számára biztosítani. .. Ezzel szemben nem alaptalanok
azok az aggodalmak sem, melyeket a konferencia egyesekben keltett.
Igy az a helyzet, hogy aki csak kötetlenül gondolkozik, különösképen
pedig a keresztény ember, várakozással figyeli a szervezet alakuló fej
lődését. Egyelőre hát csak mérjük le a remélt eredményeket és a jogos
aggodalmat keltő pontokat.

Elért - és remélt eredmények.

Jól dolgoztak a Majestic-szállóban a konferenciák három hete alatt,
sőt majdnem túlságosan jól. A záróülés előadója határozottan zavarban
volt, hogy a különféle albizottságok javaslatai közül kiválassza azokat a
legsürgősebbeket, melyek megvalósitására 1941-ben kerülne sor. Végűl is
legelsősorba az ú j j á é p í t é s i m u n k á k a t helyezték; a kiadá
sok legnagyobb részét erre fogják forditani. Az U. N. E. S. C. O. a háború
sujtotta országokban "minden iskolát és szellemi központot el fog látni
mindazokkal az eszközökkel, melyekre szüksége van."

Osztöndíjak, oktató személyzet segélyezése, gondoskodás elhagyott
és bűnöző gyermekekről, laboratóriumok és könyvtárak helyreállítása 
minderről szó van. A tervezet hatalmas arányú, de világos, hasznos és
gyakorlati jellegű, Görög, norvég és lengyel tanitók közreműködésével

ki is adott már az U. N. E. S. C. O. egy figyelemreméltó kis füzetet: "The
Teacher and the Postwar Child in war-devastated Countries" (Tanitó és
háború utáni gyermek a háborúsujtotta országokban). Ez a kis füzet még
nagy szolgálatokat tehet a mostani háborúutáni években minden
nevelőnek.

Az újjáépítés támogatása után egyike a legfontosabb terveknek,
az egyes államok nevelésügyének felülvizsgálata a nemzetközí közmeg
értés szempontjából. Arról van szó, hogy átvizsgálják az egyes országok
történeti, földrajzi és állampolgári ismereteket oktató tankönyveit és
olyan javitásokat, kiegészítéseket ajánlanak majd, melyek tárgyilagosan
igazságosak.

Ezenkívül az U. N. E. S. C. O. tanárok, diákok és gyermekek tájé
koztató és válogató (clearing-house) csereszolgálati központja is akar
lenni. Továbbá próbaképen 1941-ben három rövid tanfolyamot fog ren
dezni; ezek előkészítői lesznek egy Nemzetközi Tanulmányok Központja
felállításának és egyúttal gyakorlóidőt jelentenek majd a Központ tanár
testülete számára.

Végül a természettudományi osztály is tervez két nagyszabású
akciót. Már homályosabbak azok a tervek, melyek a művészeti törek
vések (színház) nemzetközi összehangolására, vagy a propagandaeszkö
zök (sajtó, mozi) egyeztetésére, egy Világ-rádióegyetem felállítására,
egy Világ-Békenap intézményesítésére stb. vonatkoznak.

467



Az U. N. E. S. C. O. igazgatója.

Mikor a szervezet igazgatójának megválasztására került sor, Julien
Huxley, aki "végrehajtó titkár"-i minőségben nagy lelkiismeretességgel
készítette elő a konferenciát, éppen nem a legsimábban került az igaz
gatói székbe. Ellenvetések hangzottak el nemzeti és pénzügyi szempont
ból. Egyesek féltek attól, hogy Huxley brit alattvaló lévén, túlságos bő

kezűen bánik majd a dollárokkal. Viszont sok delegátus szemében
Huxley gondolkozása és bölcseleti iránya, amelybe az U. N. E. S. C. O.-t
akarja beállítani, alapos okot szolgáltat az ellenvéleményre. Végül is
megválasztották Huxleyt főigazgatónak (vezérigazgatónak) - de az elő

irányzott hat év helyett csak kettőre, és egy társigazgatót rendeltek
melléje dr. Walter H. C. Laves amerikai delegátus személyében. Julien
Huxley már nem fiatal ember. A pozitív tudományokban hivő (scientiste)
nemzedékhez tartozik, mely a XIX. század végén alakult ki. 1887-ben
született. Thomas Huxley unokája, aki Darwinnal a XIX. századi tudo
mányos gondolkozás atyja. Két 1944-ben kiadott esszéje közül (On living
in a Revolution - Forradalomban élünk c. kötetben) az egyiket nagy
apja emlékének szenteli, a másikat a darwinizmus védelmének. Anyai
ágon viszont dédunokája Thomas Arnoldnak, a nagy nevelőnek és máso
dik unokaöccse Matthew Arnoldnak, a költőnek. Igy a tudományos
munka és az irodalom légkörében nőtt fel. Gondolkozásának alaptalaját
mai napig a XIX. század végének liberális hagyományai adják.

Állattanprofesszor, aki szociológussá, pedagógussá válva, milyen
következményeket von le az emberi társadalom számára abból, ami első

pillanatra csupán természettudományos érdekességnek tűnik. Huxley
szeretne vezérkedni. Egyébként a BBC agytrösztjének tagja és bölcseleti
munkákat ír.

Huxley bölcselete.

Huxley bölcselete alapjában véve igen egyszerű:

A biológiai fejlődés mindent megmagyaráz és amint a pozitív tudo
mány elterjed lassanként az emberi társadalom még "sötét" területeire,
eljut elmaradott és vallási előítéleteknek áldozatul esett népekhez, ké
pes lesz biztosítani, csakúgy egymagában, az emberiség boldogságát.

Az ember nem egyéb, mint vak erők működésének automatikus
eredménye; a legalkalmasabbnak megismétlődése, változata, továbbélése.
Newton egyetemes vonzási törvénye lehetövé tette, hogya csillagokat
írányító-, Darwin természetes kiválasztódási törvénye pedig, hogy az
élet evolúciós haladását irányító- Isten eszméjét kikapcsoljuk a gondol
kozásból; végül a modern pszichológia és összehasonlító vallástörténet
törvényei lehetövé teszik, hogy mellőzzük az emberi fajt kinyilatkoz
tatás-, vagy sugalmazás által irányító Isten eszméjét. (Philosophy in a
world of war - Bölcselet egy háborús világban c. tanulmány az "On
living in a Revolution" c. kötetben 62. old.)

Evolucionista szempontból mind az egyéni etikai értékek, mind a
vallásos és erkölcstani rendszerek nem egyebek biológiai alaptényekhez
való idomulásnál, melyek lehetővé teszik, hogy az emberi élet különö
sebb bizonytalansági állandó, vagy belső összeütközések nélkül haladjon
tovább. '. Az erkölcsi értékek csak látszólag abszolútak... Az erkölcs
nem más. mint a társadalomhoz való idomulás... nem egyszerű kép
mutatás, korántsem, hanem inkább egyszerű önvédelmi módszer a ke
mény és súlyos valósággal szemben... A tudomány már megtanulta
kínos útjain, hogy egy irracionális és türelmetlen "Biztonság" semmi
képen nem kívánatos; jól fontolóra kell venni hát az ilyen tanulságokat
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az erkölcsi téren is, ha ki akarunk emelkedni lélektani barbárságunkból.
Hozzáakaszkodni a "Biztonsághoz", annyi mint egy gyermekes vissza
hatás életét a szükségesnél jóval hosszabbra nyujtani. Ahhoz, hogy való
ban felnóttekké legyünk, meg kell tanulnunk a bizonytalanság terhét
viselni. (Philosophy iri a world of war. On living ... 56. o.) Nyilvánvaló
tehát, hogy az általánosembernevelés föladata mi lesz! Miután abszolút
eszme nincsen, sem pedig erkölcsi bizonyosság, a nevelő feladata az,
hogy minden egyes fejlődési szakaszban olyan automatikus reflexeket
fejlesszen ki a gyermekben az elfojtás és szublimálás mechanizmusa sze
rint, melyek alkalmassá teszik arra, hogy a lehető legjobban lássa el a
folytonosan fejlődésben levő emberi társadalom által eléje tárt felada
tokat. "A társadalomnak racionálisan ki kell használnia egy irracionális
(belső) mechanizmust, hogy megteremthesse azt a (külső) értékrendszert,
amire szüksége van". (U. o. 58. o.) A pedagógia látnivalóan előrehaladt

J. J. Rousseau ideje óta, amikor Rousseau Emilejénél egy egész sereg
mesterségesen elrendezett kaland által akar altruista reflexeket elő

idézni. Most a "nevelők a gyermekek belső mechanizmusát helyezvén
üzembe, irányíthatják vagy gyorsíthatják a gyermekekben az erkölcsi
értékek kialakulását". (U. o. 59. o.)

Ezeknek a fejtegetéseknek olvasása önkénytelenül is azt a ragyogó
szatírát juttatja ~szünkbe, amit Julien testvére, Aldous Huxley írt meg
a "Szép új világ"-ban, a tökéletesen és tudományos alapokon megszerve
zett társadalomról. A nevelés tudományos fejlettségének hála, minden
egyes egyén odakerül, ahová való és a lehető legboldogabb állapotban,
a legnagyobb munkateljesítménnyel fog dolgozni. Az Aldous utopiájá
ban, ahol nincs többé nemzet, az a emberek kormányoznak Julian mód
jára, míg az E emberek abban a munkában leIík legnagyobb örömüket,
amelyre a társadalom olyan tökéletes módon kinevelte (kondíciónálta)
őket, (vannak f3-k, Y-k és ö-k is, akik a közbeeső technikai és az alacso
nyabbrendű feladatokat látják el), Aldous kedvesen gúnyolódik
Julien-en? Lehet. Tény azonban, hogy kitűnően meglátta a rendszer
ijesztő köznevelési következményeit. Nincs zsarnok, aki korlátlanabb
uralomra tört volna a lelkiismeretek fölött, mint ez a rendszer. Ha pedig
Gobineau és az öreg Chamberlain ártatlan faj-theoriái a hitlerizmus táp
talaját képezhették, igen félős, hogy mít eredményez az igen-tudományos
Julien Huxley-féle alapnevelés, ha egy napon valami nagyhatalmú őrült

kezeügyébe kerül.

Az U. N. E. S. C. O. filozófiája;

Julien Huxley felkészültsége a maga szakterületén, feddhetetlen
jóakaratúsága szellemi törekvéseiben, fogékonysága kora szociális, poli
tikai és irodalmi problémái iránt (1930 elején még verskötetet is adott ki)
míndenkí rokonszenvét megnyerhették volna, ha. nem támad az a sze
rencsétlen gondolata, hogy egyéni bölcseletét mint az U. N. E. S. C. O.
bölcseletét állítja be.

Igaz, hogy az "U. N. E. S. C. O. ses buts et sa philosophie (Az
U. N. E. S. C. O.; céljai és bölcselete) c. brossura azzal a figyelmeztető

cédulácskával jelent meg, hogy "a szerző személyes felfogásáról és nem
az ülés hivatalos álIásfoglalásáról" van benne szó, de ezt a sokszorosí
tott cédulácskát úgy látszik csak utólagosan függesztették a kötethez 
éppen a bírálatokra való válaszolásképen.

Az ülés első napjaiban felszólította már Huxley a kongresszus
részvevőit, hogy k e r e s s é k meg a közös emberi bölcseletet; a
forma szerény volt, de Huxley megpendítette, hogy milyen irányban kell
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keresni ezt a minden elmét kielégítő szintézist. Mgr. Maroun, Libanon
delegátusa tiltakozott ennek az elgondolásnak kétértelműsége ellen; kér
dés, vajjon nem kárhoztatjuk-e magunkat szellemi szegénységre, ha csak
a legkisebb közös nevezőt is fenntartjuk? Azután nyiltan és magasrendű

szemlélettel mutatta ki mindazt, ami a természettudományos racionalista
szemléletben szűklátókörű.

"A szellem számunkra logika és intuíció, értelem fénye és szív len
dülete, animus és anima." Az emberiség újjánevelése, mely az
U. N. E. S. C. O. feladata, egyetemes kell hogy legyen, és annak megkoc
káztatásával, hogy mindent elhibáz, magában kell foglalnia mind a mű

vészetek és természettudományok, mind az erkölcsi és vallásos érzék
kifejlesztését. .

Bizonyos, hogy a különböző szellemi csoportosulásokra tartozik,
hogy a létet jelentő kenyeret, me ly nekik erőt és életet ad, a lelkek szá
mára megtörjék és az enyhítő italt, amely örökös életforrásként forráso
zik, átnyujtsák nekik. És ezenkívül még az is kell, hogy az építészek,
akik a béke nagy épületét építik, elismerjék a zsoltárossal: "ha nem
építik Istennel a várost, hiábavaló lesz a fáradságuk" .

"Tudom, hogy ez a gyűlés őszinte és sürgető felhívással fordult
minden jóakaratú emberhez: katolikushoz, protestánshoz, muzulmánhoz,
izraelitához, de hátra van még, hogy mindenki számára egy találkozási
pontra, a megértés termőtalajára találjunk. Úgy vélem Uraim, hogy ez
a találkozópont létezik, természetszerűen adva van (ha nem is a gondol
kozás uniformizálásában), s nem más, mint az Isten, nem a bölcselők

Istene, hanem a Biblia élő Istene; az emberi gondolkozás legemelkedet
tebb formái a Bibliában kimeríthetetlen ihlető, örömrehangoló és lelke
sítő forrásra leltek ...

Megjegyzések az U. N. E. S. C. O. - Huxley bölcseletről.

A kérdés; amint J. Huxley fölveti az U. N. E. S. C. O. tárgyalásain,
egyike korunk alapvető problémáinak: az emberbe vetett hit betetőzi-e

az embert, vagy inkább kötelezi arra, hogy valamiképen túlhaladja ön
magát. Huxleynak azért nem volt igaza, mert túlságosan is egyszerű

mödon akarta a problémát elintézni.
J. Huxley megmaradt nagyapja korának pozitív tudományos szem

léleténél: naív borzadás a dogmáktól és csodáktól, méltatlankodás a kle
rikális maradiság ellen, misztikus tények visszavezetése esztétikai szük
ségletekre, Huxley, aki úgylátszik nem olvasta a "Les Deux Sources de
la Morale et de la Religion"-t ("Az erkölcs és vallás kettős forrása"),
valamiképen gúnyolódik a bergsoni filozófia "élan vital"-ján. "Azt álli
tani, hogy az élet életlendület következtében fejlődik, annyít tesz, :nint
azt állítani, hogyagőzmozdony a gőzerő által működík", ("Darwinism
to-day" az "On living in a Revolution"-ban 71. old.) Am legyen, csak
hogy az az erő, amely Huxley humanista evolucionizmusát hajtja, nem
sokkal érthetőbb, mint a gőzmozdony gőzereje. Talán igaz, hogya pszicho
analízis véglegesen megmagyarázta az érzelmi-indulati bizonyosságok
mechanizmusát és hogy az eddiginél jobban föl kell használnunk nevelő

módszereinkben Freud felfedezéseit, de vajjon mióta jelenti egy jelen
ség pontos leírása egyúttal ennek a jelenségnek teljes magyarázatát ís?
Hogy Huxley-val példálózzunk, az egyetemes vonzás, a biológiai evolú
ció, a pszichológiai elfojtás és a szublimálás: pontos tényleírások. de
egyáltalában nem tájékoztatnak a dolgok végső eredetéről és értelmé
ről. (Ami egyébként nem is célja a pozitív tudományoknak). Amí az
evolucionista humanizmus Iényege viszont - ami egyébként nemcsak
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tudomány, hanem bölcselet is -, az emberben és a haladásban vetett
hit küszöbünkön kívül marad, ha nem támaszkodik vagy nem torkollik
bele egyfajta transzcendensbe, bármi legyen is ennek.' a transzcendens
nek az elnevezése. Ezért érdeme P. Teilhard de Chardin-nak, hogy az
evolucionizmus leghevesebb védelmezőinek megkísérelte megmutatni,
kurta lesz tudományuk, ha nem ér el Istenig: egyedül a keresztény em
ber az ebben a világban, itt és most, aki mivel adva van számára, hogy
nemcsak egy homályos és hideg Valamit, hanem egy meleg és határo
zott Valakit helyezhet a Tér-Idő sorozat csúcsára, igazán abban a hely
zetben van, hogy szeretettel (s ez még fontosabb lélektani mozzanat)
hihet nemcsak a személyeket termő, hanem megszemélyesített Fejlő

désben ...
Érdekes, hogy mikor Huxley nagy értelmi képességekre akar pél

dát hozni, mindig mathematikai tehetségre hivatkozik. Ez a szellemi be
állítottság, amely egyébként hasonló sok U. N. E. S. C. Ov-beli kollégájá
nál (az ülésen sokkal több természettudós, mint a humaniorákat művelő

nevelő vett részt) magyarázza meg a filozófiával szemben. elfoglalt állás
foglalását: ez az a magatartás, amelyet Pascal analizál. Az esprit de
géométrie és esprit de finesse [kb.: diskurzív elme és intuitív elméj-ről

szóló hires oldalakon,

A politika az U. N. E. S. C. O.-ban.

A Huxley filozófiája által keltett nyugtalanságnál súlyosabb az az
aggodalom, hogy az U. N. E. S. C. O. politikai eszközzé válik az állam
hatalmak kezében. Súlyosabb, mert kevésbé orvosolható. Az U. N. E. S. C. O.
delegátusait a kormányzatok és nem a népek jelölik ki. Es ha egyszer
ismerjük azt a megdöbbentő könnyedséget, amellyel egyes korunkbeli
államok a népakarattal mitsem törődve kormányoznak, jogosultak va
gyunk azt kérdezni magunktól, vajjon az U. N. E. S. C. O. nem válik-e
küzdőtérré, arénává, ahol a nagyok fognak a befolyásokért egymással
birkózni, mint az Egyesült Nemzetek szervezetében, a helyett, hogya
művészet, nevelés és tudomány előrehaladását szolgálná minden népnél.

Ezek a "b e f o l y á s é r t" való küzdelmek érezhetőek voltak
az első tanácskozásokon már, a főigazgatói szék betöltésekor: bizonyos,
hogy a kormányzatok irányították a delegátusok szavazatát. Sőt a jugo
szláv delegátus bejelentette, hogy kormánya nem helyesli az
U. N. E. S. C. O. alapokmányában kimondott alapelveket és az itt elő

irányzott módszereket: ennélfogva Titó marsall kormánya nem ratifi
kálja az U. N. E. S. C. O. alkotmányát, mig a szervezet működését nem
látta. Majd a párizsi békekonferenciának arra a legutóbbi kisérletére
utalva, amikor Jugoszlávia vitathatatlan jogai fölött napirendre tértek,

. Ribnikar igy fejezte be beszédét: "Népeink semmiképen nem akarnak
mégegyszer olyan helyzetbe kerülni, hogy szavazatok játéka által alap
vető, életérdekeiknek egyáltalában meg nem felelő határozatokat kény
szerítsenek rájuk".

Csak dicsérni lehet Ribnikar jugoszláv delegátust, hogy erőteljesen

megvédte egyes népek kulturális függetlenségének elvét. De ha minden
kormány szuverénitására féltékenyen vigyázva úgy vélekedik, hogy
"nem szükséges megváltoztatnia nevelési rendszerét és nemzeti kultú
rája gyors fejlődésének általános feltételeit", ha az U. N. E. S. C. O.
tartózkodik attól, hogy bármiben is, ami az államok belső jurisdikciójá
nak körébe esik, beleszóljon, akkor nem látszik világosan, vajjon miben
haladhatunk előre. Az U. N. E. S. C. O. összejövetelei diplomaták csata
tere lesznek, hacsak nem törődnek bele, hogy tudományos akadémiává
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váljanak, hasonlóan a volt Institut de Coopératíon Intellectuelle-höz, törvé
nyeket hozva az abszolútum síkján, nemzetek számára, akík nem hall
gatnak rájuk. Mi lehet a jelentősége az értesülések szabad terjesztésé
ről, a müvész szabadságáról, a díákok és nevelők gyakori, nemzetek
közötti cseréjéről szóló terveknek, ha politikai okokból a kormányzatok
ellenszegülnekt Az U. N. E. S. C. O. terméketlenségre lesz kárhoztatva, ha
határozatai valamely tagállamban hatalmon levő párt kényétől-kedvétől

függenek. Az egyetlen nevelőfeladat. mely ebben az esetben az
U. N. E. S. C. Or-ra hárul, az lesz, hogy a népeket titokban az államok
zsarnokoskodásának lerázására tanítsa. Ezért minden elképzelhető eset
ben az egyetemekre, tantestületek képvíselőire, a művészekre tartoznék
mínden népnél az U. N. E. S. C. O.-ba való delegálás. Ezek azután a mér
séklet légkörében egy népek-parlamentjének csiráját képeznék, amely
- erősen kell remélnünk -, egy napon helyettesíteni fogja az Egyesült
Nemzeteket. -Bzzel a népképviseleti alappal szemben kétségtelenül fenn
áll az az ellenvetés, hogy a kormányzatok kezelik az erszényeket. S mi
vel a pénz béke és háború idegszövete, előbb vagy utóbb esedezni kell
majd az egyes államhatalmak jóakaratáért. A Szervezetnek egy másik
hibiíjára,mely szintén a politikától származik, sok delegátus beszéde,
sőt Bidault, a francia kormány jelenlegi külügyminisztere is rámutatott
a Sorbonne-on tartott megnyitó beszédében.

Arról van szó, hogy mivel az U. N. E. S. C. O. függ az Egyesült
Nemzetektől, csak azok az államok vannak benne képviselve, melyek
a szövetségesek soraiban küzdöttek (bár egyesek csak erős késedelem
mel). Sőt a szövetségesek közül is az egyik, a Szovjetúnió, nem tagja
még a Szervezetnek, mert valószínűleg attól tart, hogy a többi népek
belügyeibe avatkoznak. Távolléte igen sajnálatos és a delegátusok saj
nálkozásukat efölött többször ki is fejezték a konferencia folyamán. Nem
táplálok ellenszenvet Libériával, vagy Szaudi-Arábiával szemben, de saj
nálnunk kell, hogy ennek a két államnak a véleménye többet számit az
U. N. E. S. C. O. határozataiban, mint tíz távollévő európai nagy nem
zet véleménye. A békeszerződések aláírása után valószínű, hogy ezek
nek a -népeknek legnagyobb része beléphet majd a szervezetbe.

Katolikus maqatartás.

Megmondtuk nyiltan' aggodalmainkat. Bíráltunk, és bár ez mélyre
hatol, alapokat érint, nem az intézmény elítélését jelenti, ellenkezőleg

szenvedélyes érdeklődésünket bizonyítja a Szervezet sikere érdekében.
Botrányos lenne, ha a katolikus ember elmulasztana egy ilyen szép

. alkalmat, hogy erőit a békéért folytatandó kereszteshadjáratba beállítsa.
Mindenfajta kereszténynek közre kell működníe az U. N. E. S. C. O.-ban
nem azért, hogy "megfúrja", hanem azért, hogy testvéri szellemben dol
gozzék ott. Mivel a konferencia ellen korántsem mozgolódunk, a nem
zetközi katolikus csoportosulások már kezdettől fogva kéréseket terjesz
tettek elő, hogy az alapokmány tizenegyedik cikkelye értelmében, mint
meghívottak résztvehessenek a munkálatokban. Ezeknek a kéréseknek
eleget tettek.

A Keresztény Munkásifjúságnak, a Nemzetközi katolikus leányifjú
ságnak, a Pax Romanának (főiskolásifjúság), a Nemzetközi katolikus
Filmhivatalnak, a Katolikus gyermekek nemzetközi bizottságának, a
Cserkészek világirodájának (az utolsó nem hitvallásos jellegű) helye van
már az U. N. E. S. C. O. segédszervei között. Rupp kanonok részt vehe
tett a konferencia minden munkájában. Egy Katolikus összekötő Bizott
ságot (Comité Cetholique de Coordination) is alakítottak, melynek veze-
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tője Mgr. Blanchet, a párizsi katolikus intézet rectora lett. Figyelem
mel kíséri az U. N. E. S.C. o. munkáját, -az állandó titkársággal össze
köttetésben van. Tájékoztatja a katolikus közönséget a folyamatban levő

akciókról és adott esetben felmerülő segítségnyujtás szükségességéről,

mellyel az U. N. E. S. C. -Oi-t támogathatják. Pl. ettől az első évtől

kezdve már, más nemzetközi szervezetekkel együtt, fel fogja ajánlani
segítségét a tudományos és iskolai felszerelés pótlására aháborúsujtotta
országokban. Említésreméltó még, a sajtó hírül adta annak idején, hogy
a konferencia ideje alatt a Notre Dame-ban ünnepi misét celebráltak.
27 delegáció volt képviselve; a celebráns egy indiai érsek volt, az N.
C. W. C. képviselője, Mgr. F. G. Hochwalt, az amerikai delegáció tagja
mondott beszédet.

Ha jóakaratú emberek összegyűlnek, hogy a békén dolgozzanak,
akármilyen tökéletlen is kísérletük, keresztény ember jó helyen van
közöttük. de nem elég ezt mondani, hanem meg is kell tenni; az Egy
háznak hivatása, hogy megvalósítsa az általános megbékélést: az embe
reknek békéjét Istennel és egymással, minden törzs, minden nemzet, mín
den nyelv békességét. Évezredes fáradozása során mindenkinél jobban
lemérte az Egyház az akadályokat, melyek ennek a programnek elle
nében emelkednek: az önzést és az emberi szenvedélyeket. És szívesen
adna igazat a jugoszláv delegátusnak, aki az U. N. E. S. C. O. élcsapa
tának túlzott idealizmusa ellen szólalt fel: az emberi összeütközésnek
mélyebben materiális okai vannak, mínt az emberi elmében gyökerező

különbözőségek, mondta Ribnikár, ennélfogva nem elegendő a háborús
okok kiküszöböléséhez, hogyegyiajta elsőrangú tudományos nevelés
sel fölvilágosítsuk az értelmet. A legszerencsésebb gazdasági körülmé
nyek még kevésbbé lesznek elegendők - tesszük hozzá. A sziveket kell
átalakítani, fel kell ébreszteni az emberekben egy nemzetekfölötti közös
séghez tartozás érzését, meg kell teremteni a béke p o z i t í v szerete
tét. Az Egyház, melynek tagjai minden nép között szétszórtan élnek, e
tekintetben hasonlíthatatlan nevelő. Elegendő, ha azoknak a kereszté
nyeknek a tapasztalataira hivatkozunk, akik tartózkodtak már valaha
hazájuk határain kivül, hogy tudjuk mennyire közelérzik magukat szí
vükben testvéreikhez, idegen földre való megérkezésük pillanatától fogva.
Míndjárt megosztják egymás örömét-bánatát. Az Evangélium a keresz
tények számára valóban azt a "közös alapú neveltséget" jelenti, amely
oly kedves eszméje az U. N. E. S. C. O.-nak, amely a nézetek kicserélé
sét és a kölcsönös megértést lehetővé teszi; és az Eucharisztia tetőzi be
a tagok egységét egy testben. A keresztény ember szerepe tehát az
U. N. E. S. C. O.-ban nem az lesz, hogy a szellemi megbékélés vagy
együttműködés kész megoldásait kidolgozza, mert ezek nem tartoznak
közvetlenül rá, hiszen technikai részleteket tartalmaznak. E tekintetben
a keresztény ember éppúgy mint mások, egyéni szakértelmével segít.
Viszont a keresztény ember sokkal többet tud adni, mínt megoldásokat:
egy szellemi légkört: a testvéries törekvést, hogy mindenki álláspontját
megértse és mindenkivel bensőséges megegyezésre jusson. Az egyik
népet a másiknak megmagyarázni, a szeretet légkörében gyarapítani a
nem-keresztényeket a kereszténység annyiszor dicsőséges és annyiszor
vétkeket tapasztalt élményanyagával. - Úgylátszik ez a keresztények
küldetése az U. N. E. S. C. O.-ban.

Fordította Sárkány Zuárd
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