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A 100 ÉVES SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT

Az előzmények

A tízer.kilencedík századfordulón a reformkor megkezdi nagy és döntő munkáját
d magyar szellemi életnek úgyszólván minden területén: Széchenyi, Kossuth, az ország
gyűlések úttörése nyomán az ország lassan készül a forradalomra, arra, hogy aztán
1848 eseményei egy csapásra megerősítsék mindazt, amit addig az előfutárok és út
törők kivívtak és a reformok ~ a forradalmi kezdeményezések, - egész sorozatával
megalakítsák a modern, a demokratikus eszmények jegyében kiformálódó Magyar·
országot. E reformok előkészítésében, sürgetésében, kezdeményezésében a forradalom
előtt szerep jut egyháziaknak is, de maga a katolikus Egyház még a barokk-kor
merev::égében él, hatását csak a lelki- és hítbuzgalmi életre korlátozza, s külső tevé
kenysége egyes nagy építkezésekben, - ezidőtájt épül az egri és esztergomi
székesegyház, vidéki és falusi plébániák egész sorozata, - merűl ki. Alláspontja
inkább statikus: őrzi a barokk hagyományokat, s nem lesz a maga egészében, a szel
lemi élet teljes területén dinamikussá. Hiányoznak ehhez a nagyegyéniségek: sú
lyosszavú főpapok, nagyhatású szónokok, de maga a politikai légkör se alkalmas
arra, hogy az Egyház határozott kezdeményezésekbe fogjon. A pozsonyi ország
gyülésen a vegyes házasságok kérdése okoz izgalmakat, az országot közjogi kér
dések tartják izgalomban. De szerteszórva az országban élnek már, pályájuk leg
kezdetén papok, akiknek működése majd az Egyház szellemi megújUlásának lesz
kezdete. A forradalmi március idején, férfikora teljében volt a két nagy "negyven
nyolcas püspök": Lonovícs József és Horváth Mihály; - pesti és vidéki plébániá
kon. püspöki aulékban fiatal, lelkes papok dolgoznak: Mindszenty Gedeon, Tárkányi
Béla, Sujánszky Antal, Zalka János, Szabó Imre, Nogáll János, Danielik János; 
a szerzetes-költők sorát az öregedő Czuczor Gergely zárja le; - s először jelenik
meg a szellemi életben Fogarasy Mihály, nagyváradi kanonok, aki ráébred arra,
hogya reformkor szabadabb levegője, nagy kezdeményezései fel kell hogy rázzák
az egyházi és világi közvéleményt. s a kétezeréves, romolhatatlan erőket szervesen
be kell valami formában állítani a nemzeti megújulás szolgálatába.

"Jó és olcsó könyvkiadó társulat"

1843-ban Fogarasy Mihályt a nagyváradi káptalan követként a pozsonyi
országgyűlésre küldi. A java férfikorabeli kanonok - 1800-ban született -, itt
akarja nagy tervét, egy jó és olcsó katolikus szellemű könyveket kiadó társulat
eszméjét közölni az egybegyűlt püspökökkel. Szándékát a viharos hangulatú ország
gyűlésen nem tudja megvalósítani, s ezért egy esztendővel később, 1844-ben felhívást
bocsát ki "egy nevelési, épületes és felvilágositó könyvek terjesztésére alakítandó
társulat szervezéséről" és gondolatát a "Religio és nevelés" decemberi számában
részletesen is kifejti, ismertetést adva él terv szellemi és kiviteli lehetőségeiről.

E cikk alapgondolata mélyen a reformok szellemében gyökerezik: elsősorban él nép
számára akar kiadványokat juttatni, a nép szellemét kivánja erősíteni s természete
sen a meglazult. egyre inkább világiassá váló közhangulatban az Egyház tanitását
kivánja nemes formában és didaktikus módon "népszerűsíteni". Mint írja: "szüksé
gesek ezért olyan munkák, melyekben a ' dogmák egybefüggése, az Egyház isteni
szerkezete, él kultúra nagyszerűsége kifejtessék, az egyházi történetek tárháza meg
nyittassák". Ez il programmirat alapvetésében három célt tűz maga elé: 1. társulatot
alakítani a nép számára, annak lelki üdüléséről gondoskodván jámbor és oktató
olvasmányok kiadásával; 2. irányítani az ifjúság nevelését; - 3. a hit titkait meg
ismertetni, mert "a katolikus religiótól csak az lehet idegen, aki ezt nem ismeri".
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Egyetemes program ez, a kor szükségletének minden területére kiterjed, s végered
ményben teljes és első megfogalmazása ma is még egy hasonló jellegü társulat
munkakörének, Egyetemes annyiban is, hogy nemcsak a magyarajkú lakosság igé
nyeiről kíván gondoskodni, hanem a lehetőségekhez képest más hazai nyelveken is
szándékozik - ugyanilyen célkitűzésekkel - kiadványokat megjelentetni. A ki
vitelt így képzeli el: a társulat tagjai kétfélék legyenek, - a szellemi termékeket
előállító dolgozó-, és a kiadást lehetővé tevő pártoló tagok. A vállalkozás anyagi
alapokon nyugszik, de nem szolgál kapitalista szándékokat: - Fogarasy elképzelése
szerint a könyvek árának, s főleg a népnevelési és "épületes" könyvek árának az
előállítási árnál "legalább egyharmaddal kell olcsóbbaknak lennie". A munkát ve
zető szervezetet pedíg aképpen képzeli el, hogy a társulat élén egy igazgató-fóelnök
íranyít a püspöki kar pártfogása mellett, protektora a mindenkori hercegprímás,
védszenlje pedig a Boldogságos Szűz, A társulatot ez a programirat egyházi jellegű

nek képzeli, segédeszközként tekinti a papság lelkipásztori munkásságához, s mivel
a társulat eképpen egyházi, "az episkopátussal szorosabb összefüggésben" kell hogy
legyen, s tagjait csak a klérusból gyüjtené egybe.

Ez volt Fogarasy - kevés változtatással megvalósult - eredeti elképzelése,
A megvalósítás elé nehézségek álltak; elsősorban az, hogya felhívás nem keltett
megérdemelt visszhangot, másodsorban pedig, hogy a lelkes propagátor és alapitó
Nagyváradon élt, messze az akkor már Pesten kialakult irodalmi és társadalmi
politikai centrumtól. Tervét azonban nem adta fel, s mikor 1847-ben Pestre került
a pesti tankerület és a hittudományi kar igazgatójának, nagyobb lendülettel fogott
a terv megvalósításához. Tanácskozások kezdődtek, a vállalkozás eimét is kialakí
tották, amikor a tervet kivitelében "Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat"-nak nevez
ték el. A Fogarasy köré gyűlt kis kör tagjai a pesti fiatal papság haladó szellemű,

vállalkozó készségű tagjai voltak: Szabó Imre, a későbbi szombathelyi püspök,
Mayer István, s két ifjú segédlelkész, az alig harmincéves Zalka János és Sujánszky
Antal - nagyjából a későbbi Társulat vezetői. A terv 1847 nyarára a megvalósítás
hoz érkezett, első közgyülésüket június 4-én tartották, de az osztrák cenzúra ennek
a sajátosan katolikus, de mégis döntően magyar társulatnak alapszabályait nem hagyta
még jóvá, azokat kinyomtatni sem engedte. Nyilvános működést a lelkes kör még
nem folytathatot t, de kísérletképpen kiadták már az 5000 példányban megjelent és
elfogyott "Keresztény Naptárt". 1848 forradalmi eseményei, - a sajtószabadság
megteremtése, a cenzúra eltörlése, a helytartótanács működésének megszünése -,
végre aztán megvalósuláshoz engedték Fogarasy tervét s a független, felelős magyar
minisztériumnak egyik első tette volt, hogy a "Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat"
alapszabályait jóváhagyta és 1848 május elsején a társulat megkezdhette nyilvános
müködését, A forradalmi események nemcsak ezirányban hatottak, - módosult a
társulat alap-elképzelése is, a közgyűlésen Fogarasy bejelentette, hogy a társulat be
kivánja kapcsolni munkájába a világiakat és a megvalósult tervezet már ezzel az
újítással lépett életbe. ..Buzgón kívánjuk" - mondta közgyűlési beszédében Foga
rasy --, hogy a társulathoz katolikus világiak is csatlakozzanak, s ha baj vagy vész
fenyegetné meg az Egyházat, nem a papság gyenge serege védené ezt meg, hanem
a hívek buzgósága". S e szándékot mindjárt gyakorlatban is megerősítette, hogy a
társulat elnökévé Károlyi Istvánt, a kitűnő és mélyen katolikus főurat választották,
az alapitó és propagáló Fogarasy Mihály pedig az alelnök-igazgatói állást tartotta
fenn magának.

Igy - a 48-as eszmények légkörében - kezdette meg működését 11 "Jó és
Olcsó Könyvkiadó Társulat". Még júniusban megindult a közönséggel szoros kapcso
latot fenntartó "Katolikus Néplap", - hosszú éveken át, 1872-ben történt megszüné
séig. az egyetlen magyar katolikus hetilap -, folytatták a "Keresztény Naptár" ki
adását, Szabó Imre elkészítette az első népies füzetet: "Tanácsadó a falusi nép szá
mára", mely a nemzeti kormány új törvényeit ismertette, Nogall János szemináriumi
lelkiigazgató megírta a sokáig rendkívül népszerű imádságoskönyvét; készül egyegy
háztörténet, egy szertartástam könyv, Róder Alajos "dolgozó tag" befejezi az elemi
iskolák számára irt bibliai történetét. terveznek egy művelt közönségnek készülő tudo
mányos sorozatot Hoványi Ferenc, Somogyi Károly pozsonyi kanonok - a későbbi
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szegedi Somogyí-könyvtér alapvetője, - Danielik János egri kanonok és mások tol
lából, előkészületek történnek népiskolai tankönyvek és ifjúsági iratok kiadására. De
ősszel megkezdődik a magyarság harca kivívott szabadságáért, az idő alkalmatlan lesz
ílven nagyszabású vállalkozásokhoz. 1848 öszén közrebocsátják még a "Keresztény
Naptárt", immár 30.000 példányban, folytatják a Katolikus Néplapot. megjelenik még
Hirscher János "Javaslat a positiv kereszténység sikeres ápolására" című tudományt
népszerűsítő füzete, - aztán Windischgratz közeledtére december ll-én megszakad a
társulat működése, s a választmányi gyűlés legközelebb csak 1849 októberében ül újra
össze, 1849 februárjától májusig megjelenik ugyan a Zalka-szerkesztette "Katolikus
Néplap" - de "azután" -, mint Fogarasy a választmányi jegyzőkönyvbe bejegyzi 
..ok.tóberig semmi sem tőrtént". A társulat megindult, működése a vártnál is nagyobb
sikerrel járt, - az elnyomatás évei sötétlettek a jellegzetesen magyar és katolikus
vállalkozás további munkája előtt.

A Szent István-Társulat

Fogarasy a romokon sem csügged; Ujra megindítja a társulatot megfogyott
anyegí eszközökkel, de ugyanolyan szivóssággal és nemes makacssággal, mint ahogy
a megalakulást és indulást kiharcolta. Tevékenységét nem fejthette ki szélesebb kör
ben, örült, ha szerény keretek között ezt a sajátosan 48-as szellemi vívmányt fenn
tudta tartani. Ezekben az években a társulat otthona lett a magyar tudósok és irók
jelentős csoportjának, gyűlésein a szellemi elitnek olyan tagjai vettek részt, mint
Deák Ferenc, Eötvös József, Toldy Ferenc. Csendben dolgoztak: népies iratokat jelen
tettek meg Szabó Imre, Némafi, Kovács r. tollából, folytatták a dogmát és a katolikus
erkölcsi magatartást ismertető, könnyed stílusú művek kiadását, megjelent a kor
aszkétikus irodalmának néhány jeles alkotása, mint Goffine "Oktató és épületes
könyve', Veuillot ..Róma és Lorettó"-ja, Segur "Feleletei" - és a két legjelentősebb,

messzíbbre mutató kiadvány: Pázmány régóta nélkülözött "Imádságos könyve" és az
elsö katolikus szellemű remekmű, Manzoni "Jegyesek" című regénye. A korszak egyet
len kimagasló, kűlső eseménye az volt, hogy az 1852-es közgyűlésen a társulat ki
bővítette programját a teljes katolikus irodalom bemutatásának szándékával és új
nevet vett fel, - s ezen a néven illeszkedett be Fogarasy "Jó és Olcsó Könyvkiadó
Társulata" maradandón a magyar katolikus szellemi életbe: - "Szent István-Társulat".

Az immár Szent István-Társulat tovább halad a megkezdett úton: bizottságot
alakít tankönyvek kiadására, tervbevesz "Sorskérdések" címen egy hitvédő irat
sorozatot, hozzálát a későbbi rövid életű szépirodalmi folyóirat, a "Családi Lapok"
tervezéséhez. Egyre szélesebb távlatok nyílnak a társulat előtt, a kiadványok hang
súlya a kezdeti népies irányból kezd eltolódni a tudományos felé, ami bizonyos
vélemény-különbségekre ad alkalmat az alapítók és munkatársak körén belül, mert
különösen Mayer István és Szabó Imre harcolnak, mégpedig eredménnyel, a népies
irány további folytatásáért. 1853-ban változás történik a társulat vezetésében: Foga
rasy Mihály visszatér Nagyváradra, az alelnöki széket Danielik János egri kanonok,
a bontakozó katolikus reneszánsz egyik kimagasló alakja, - akiről Marczali Henrik
emlékezései adnak felejthetetlen karakterrajzot - foglalja el. Danielik közvetlen
munkatársaiul Somogyi Károlyt és Szabóky Adolf piaristát, az iparos- és gyári ifjú
ság nagy pártfogóját választja, 8 hozzálát ahhoz, - amint Erdősi Károly írja -, "hogy
nemzetét közvetve a hatalmas nyugateurópai kultúrába kapcsolja be". Úgynevezett
"nagy vállalkozások" jellemzik Danielik működését. A kezdet évei végetértek, a Tár
sulat anyagilag megszilárdult, kezdeti népies, felvilágosító programját végrehajtotta,
megteremtette a katolikus tankönyvkiadást, - mely később teljesen a Társulat érdek
kiirébe ment át hivatalos jelleggel, - programpontjai közé vette a kor katolikus
szépirodalmának bemutatását -, a szükségesek, az alapvetés elvégzése után követ
keztek a nagy, átfogó vállalkozások.

Az 1854-68-as évkörben fognak hozzá egy nagyméretű katolikus "Enciklopédia"
előkészítéséhez és megvalósitásához. Pauler Tivadar, Toldy Ferenc, Török János lesz
/Jek Danielik segítőtársai, s az Enciklopédia első kötete 1859-ben kikerül a sajtó alól.
Az átfogó program másik három vállalkozása ugyanilyen jelentős: az egyik a Zalka
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János szerkesztésében megkezdett 5 kötetes "Szentek élete", a másik Cantu Cézár
akkoriban rendkívül jelentős, 15 kötetes "Világtörténet"-e, a harmadik pedig - a
Tárkányi-féle teljes 0- és Újszövetség kiadása. Gondolnak ez átfogó vállalkozások
mellett főiskolai tankönyvek sorozatos kiadására is -, megjelenik egy latin erkölcs
tan, egy monasterológia -, az egyházi szónoklat fejlesztésére megindítja Danielik a
Pázmány-füzeteket és átveszi kiadásra a klérus évtizedek óta megjelenő szakközlö
nyét, a "Religió"·t, ugyanakkor a szépirodalom is kap, meglehetősen szerény, szerepet
a kor legjelesebb papköltőjének. Tárkányinak verskötetével és Wiesemann híres
"Fabiolá"-jának kiadásával; néhány ifjúsági irattal pedig - névtelen francia szerzők

ből vett átdolgozások - a nálunk akkor még világi kiadóknál is olyannyira elhanya
golt ifjúsági irodalom is megszóla!. Az egyre nagyobbodó Társulat ugyanekkor 
szellemi hatósugarát "bővítve -, önálló épület megszerzésére és önálló nyomdára is
gondol, s megkezdi rá a gyüjtést; az ország határain kivül élő magyarság szellemé
nek ápolására, -- s itt már az addigi könyvkiadó társadalmi megmozdulást kezdemé
nyez -. megalakítják a Szent László-Társulatot.

Ennyi vállalkozás, ilyen széleskörű tájékozódás azonban nem maradt nyomta
lanul a Társulat anyagi helyzetében: Danielik alatt deficites lesz a váJlalkozás, válság
érinti meg a bontakozó-gazdagodó kezdeményezést. A belső-külsö válság hatására
Danielik lemond alelnökí megbizatásáról, visszavonul Egerbe, s helyére Somogyi Ká
roly kerül, a társulat igazgatója pedig Füssy Tamás, az agilis bencés lesz. Somogyi,
majd utóda Pollak János pécsi kanonok működése javarészt arra szorítkozik, hogy
megvalósítsák a múlhatatlanul szükséges belső reformokat, ami természetesen az
afféle nagy vállalkozások, mint az Enciklopédia, szüneteltetésével járt. Somogyi,
ellentétben Danielikkel, visszatért a Fogarasy-féle népies programhoz, füzetes irato
kat bocsát ki, népies imakönyveket jelentet meg, a Társulat anyagi egyensúlya
rendbejön. a Pollák János alelnöksége alatt folytatják az Enciklopédia kiadását és
újra kezdik a gyűjtést a társulati ház megszerzésére. Az évkör végén Eötvös József
népoktatasi törvénye az illetékes egyházi hatóságokat bízta meg a katolikus iskolák
tankönyveinek előállításával, és Simor János hercegprímás az 1869-i közgyűlésen ezt
a jogot, mint kiadóra. lebonyolítóra és terjesztőre. a Szent István-Társulatra
ruházta át. Igy aztán a Társulat további anyagi fellendülése újra hathatós, erős biz
tosítást nyert.

Az 1869-ben megválasztott új alelnök, az akkor még egri kanonok Ipolyi Arnold,
szilárd anyagi feltételek mellett láthatott munkájához. Elsősorban alkalmas épületet
keresett a társulat céljaira és megvásárolta Horváth Mihály püspök Királyi Pál-utcai
házát. Szellemi téren a népiskolai tankönyvek kiadását szorgalmazta. megjelentette
az első ABC-t, pályázatot iratott ki olvasókönyvre és működésének elején határozottan
leszegezte azt az álláspontját, hogyaTársulatnak a Fogarasy-féle egyetemes irányt
kell követnie. Tovább szorgalmazta a népies irodalom fejlesztését, a művelt közönség
számára megalapította a "Házi Könyvtár"-t, mely az ismeretek széles körét ölelte fel,
- izclítőül hadd idézzünk néhány könyvet és témakört: "Földünk helyzete a minden
ségben", Klopstock "Messiás"-a, Fraknói magyar történelme, útleirások, egyháztörté
neti részletkérdések (Aenas Sylvius, VII. Pius élete stb.), Veresmarty Mihály "meg
térése históriája", Aquinói Szent Tamás Summájának bő ismertetése -- és tervbevette
a "Magyar régibb egyházi írók munkái gyüjteményeinek" kiadását. l8J1-ben Ipolyi
Arnoldot a pápa besztercebányai püspökké nevezte ki, utóda Tárkányi Béla egri
kanonok, az akkor már népszerű költő lett, akinek írói működése kezdettől fogva
szeros kapcsolatban állt a Társulattal. Tárkányi másfél évtizedes alelnöki működése

alatt az Ipolyi-kezdeményezéseket folytatta, újabb erőket kapcsolt munkatársai sorába,
'~gy a nagy történészt, Fraknói Vilmost, Poór Antalt, folytatja a négy nagyszabású
vérlalkozás kiadását, majd helyét, röviddel halála előtt Steiner Fülöpnek, a központi
-szemlnárium rektorának adja át. Steiner Fülöp, - aki nemsokára a székesfehérvári
:püspöki széket foglalja el -, működésének néhány évét jelentőssé teszi a nép
iratok sorozatának erélyes szorgalmazása és az 1886-ban meginduló és 1944. év óta
szünetelő Katolikus Szemle megteremtése. Utóda Kisfaludy A. Béla lett, aki a· Társulat
első ötven esztendejét lezárva, a nagy világi elnök, Zichy Nándor irányítása alatt,
megveti a mai, modern Szent István-Társulat alapjait.

3(8



A mdsodik ötven esztendő

1889-ben kerül Zichy Nándor a társulat élére, világi elnöki mínőségben, ötven
esztendő mult el Fogarasy kezdeményezése és alapítása óta, mozgalmas, sok szellemi
ereciményt hozó félszázad, Ez az ötven év körülbelül mindent teljesített, amit a kato
likus szellemi élet akkori európai sivársága idején egy katolikus könyvkiadó vállalat
teljesíthetett. Hogy a kiadványok - aszkétikus, tudományos és szépirodalmi téren,
- nem mindig olyan jelentősek, mint várhatnók, annak elsősorban az az oka, hogy
az európai környezetben a katolikus szellem akkoriban alig termelt nagyobb írói és
tudományos egyémségeket. A Pascalok, Bossuet-ek, Newman-ek kora lejárt, nyomuk
ban külföldön is alig akadt jelentősebb egyéniség, mindazok pedig, akik majdan a
katolikus szellemi megújulást jelentik, még nem jelentkeztek. Bourget és Huysmans,
Ketteler és Guardini, Chesterton és Belloc, Prohászka és a magyar papköltő-kettős fel
lépése előtti időszak ez, s a Társulat nyilván a lehetőséghez mérten teljesítette fel
adatát, amikor az addigi klasszikus remekeket és a fiatal katolikus tudósokat szóhoz
juttatta. Hogy programjában nem adott több helyet a szépirodalomnak, annak legfőbb

oka az lehetett, hogy ebben az ötven esztendőben Magyarországon, - de a külföl
dön se - alig volt még katolikusnak nevezhető szépirodalom. A megújulás Magyar
országon Zichy Nándor fellépésével kezdődött, s körülbelűl vele egyidőben jelentke
zett az európai nagy katolikus szinpadon Bourget is.

Zichy Nándor felső irányítása, Kisfaludy Á. Béla adminisztratív ténykedése és
a társulat életében 1891-ben megjelenő Mihályfi Ákos cisztercita tanár vezetése rnel
lett indult el a Társulat a második ötven esztendő felé. Szellemi téren sok új feladat
nem volt: tovább kellett haladni az eddigi nyomokon, az egymásután jelentkező új
tudósokat, aszketikai írókat, szépírókat - külföldi és magyar viszonylatokban egy
arám --, be kellett szervezni a Társulat szellemi életébe. A Társulat ezekben az évek
ben tett a katolikus élet európai tényezőjévé, különösen akkor, amikor a nagy szo
ciális reformer, Gíesswein Sándor, - a mindig progresszív Egyháznak ez a félelmetes
felkészültségű, szellemi-politikai téren radikális képviselője - lett 1903-ban, az el
hunyt Kisfaludy A. Béla utóda. Giesswein Sándor alatt kezdődött meg a Társulat
szervezetének a modern gazdasági kereteknek megfelelő átalakítása, a "Katolikus
Szemle" fejlesztése és Kaposy József igazgatóvá választásakor az intenzívebb szép
irodalmi tájékozódás. Prohászka, Platz Bonifác, Túri Béla, Rott Nándor, Prón ai Antal,
Schütz Antal ekkor jelennek meg a tudományos és aszketikus irodalom munkásai
sorában, a kezdődő és tapogatódzó szépirodalom fiatal erői - Andor József, Kincs
István, Tarczai Gyorgy, Erdős Renée, majd a két nagy papköItő: Sik Sándor és Har
sányi lajos - is ekkor kapnak először nyilvánosságot. A külföldi katolikus irodalom
forradalmárai - Bourget, Baziri. Baumann, Colorna, Handel-Mazetti, Sienkievitz 
egyes műveí is feltünnek. A kiadványok száma, a nyomtatott ívek mennyisége is
egyre. emelkedik. Zichy Nándor keresztülviszi a nagy székház felépitését, a nyomda
felállltását, melyhez később a Rózsa Kálmán és neje kiadóvállalat is csatlakozik.
A Szent István-Társulat és nyomdai, könyvkiadói üzemeí részvénytársasággá alakul
nak át. a részvénytársaságok élén a Társulat vezetőivel. Újabb sorozatos vállalkozá
sok kezdődnek: a Kaposy-alapitotta "Családi Regénytár", a "Hitvédő Füzetek", egyre
szélesehben ölelik fel a katolikus iskolák - elemi- és középiskolák - tankönyv
ellátását. Közben Kaposy József kiválik a Társulattól, utóda Erdősi Károly lesz, a
Katolikus Legényegylet vezetője, a részvénytársaságok és a Szent István-Társulat új
vezérigazgatója.

Zichy Nándor halálával - 1911 -, az iram nem csökken: Fogarasy reformkori
gondolata virágzó nagyvállalattá nőtte ki magát, a magyar katolicizmus szellemi éle
tének egészét magába foglalja már. A lendület a háború befejezéséig töretlenül halad
fölfelé, a Horthy-rendszer első esztendejében azonban szinte a semmiből kell újjá
teremteni Giesswein Sándornak és két közvetlen munkatársának, Mihályfi Ákosnak és
Erdősi Károlynak a Társulatot. A munka újra megindul, az első kiadványok írói 
Chesterton, Sík Sándor és a többiek - jelzik, hogy a fejlődés tovább tart a helyesnek
ismert úton, a háború után kezdődő katolikus hitbeli újjászületés szellemi eredmé
nyeinek megismertetése és propagálása felé. 1921-ben Giesswein alelnöki megbizatása

309



lejár, utóda a társulat két régi munkása lesz: Mihályfi Ákos és Túri Béla. Ismét meg
kezdődik a Daniellk-éra nagy vállalkozásainak kora: új szentírási bizottság alakul,
mely a teljes magyar Szentírás Káldy-szövegén alapuló fordítását és kiadását készíti
elő, E2 munkálatok során jelentkezik egy új név, akinek később fontos szerepe lesz
a Társulat utolsó negyedszázadának történetében: Takáts Ernő, a Ward-kollégium
tanár a. A 20-as években indul meg a Szent István-könyvek sorozata, egyre nagyobb
számmal jelennek meg korszerű aszkétikai és szépirodalmi munkák, a hittudományi
troualom minden ága feldolgozásra és kiadásra kerül, és a háború utáni évek szellemi
színvonalaít olyan munkák jelzik, mint a píarísták írta és szerkesztette Szentek Élete,
az 0- és Újszövetségi Szentírás, Schütz Antal nagyszabású dogmatikáj a, s e könyvek
írói között a mai katolikus világirodalom jelesei is feltűnnek: a francia katolikus fél
klasszikusok, a nagy angol író-hármas: Chesterton, Belloe és Baring. fiatal katolikus
magyarok kapcsolódnak a munkába, különösen a tudományok területeiről, korunk
olyan aszkétikus irodalmí egyéniségei szólalnak meg, mint Karrer. A fiatal
szepirók szórványos jelentkezése mellett a két nagy papköltő. Sik Sándor és Harsányi
Lajos teljes költői oeuvre-jét is megjelentetik összefoglaló kiadásokban. S ezekben
az években, különösen amikor 1933-ban Erdősi Károly váltja fel MiháJyfi Ákost az
alelnökí székben, és Erdősi Károly helyén 1936 óta Takáts Ernő irányítja a vállalatot,
nagyobb hangsúlyt kap a szépirodalom és különösen az ifjúsági irodalom.

1934·ben átszervezík a Túri Béla vezetése alá kerülő Katolikus Szemlét, me ly
Mihelics Vid szerkesztésében a progresszív katolicizmus nagy folyóiratává változik
és ugyanakkor a Társulat vállalja át kiadásra az esztendők óta szinte rangrejtve meg
[ele.nő "Elet"·et, amelynek főszerkesztője Erdősi Károly lesz. Ez a két folyóirat a Tár
sulat közvetlen kapcsolatát biztosítja a nagyközönséggel, - a Katolikus Szemle kere
settebb lesz, az Elet példányszáma tíz esztendő alatt az átvétel előtti 600-ról a szüne
telésig 26.000-re ugrik fel. A kiadványok írói között a katolikus szellemi élet majd
nou. mínden kitűnő képviselője szerepel, a két folyóirat pedig utat nyit az akkori
fiatal esszéistáknak, tudósoknak, szépiróknak. Mindaz, amit olyan sokan a Társulat
szemére vetettek, - hogy nem foglalkoztatja a legújabb irányok képviselőit, hogy
unalmas konzervativizmusba burkolódzik - megcáfolódik. A két folyóirat - s külö
nösen az Elet - munkatérsaí között a harmíncas-negyvenes évek fiataljaí szinte teljes
számban szerepelnek, igy tudományos-zsurnalisztikus írásokkal mai demokratikus köz
életünknek olyan egyéniségei, mínt Ortutay Gyula, Katona Jenő, Boldizsár Iván, 
közli a két folyóirat a Korunk Szava, majd késöbb az Új Kor köré csoportosult úgy
nevezett "neokatolikusok" - Balla Borisz, Aradi Zsolt, Just Béla, Possanyi László,
Ijjas Antal - írásait; itt kezdi meg és folytatja írói működését Rónay György, Lovass
Gyula, Szabó Zoltán, Orley István, Molnár Kata, Soós László, Toldalaghy Pál, Birkás
Endre, Pilinszky János, Sőtér István, Vidor Miklós, Kéry László, és e sorok írója; szívesen
látják a lap hasábjai Keresztury Dezső, Kárpáti Aurél, Bálint Sándor írásait; a katolikus
szemléletkörhöz közelállók közül munkatársaí közé sorolhatja Török Sándort, a mű

fordító Vas Istvánt és Radnóti Miklóst; a modern katolikus szellemben való asz
szony- és leánynevelést Szili Leontin ugyancsak az Elet hasábjain végzi, rendkívüli
eredménnyel. E világiak körül - akiknek javarésze önálló művekkel később a Tár
sulat szerzőí közé lép -, csoportosulnak az egyháziak, a régi nagy nevek: Marczell
Mihály, Schütz Antal, Glattfelder Gyula, Kühár Flóris, és a fiatalok közül Péterffy
Gedeon, Radó Polikárp, Iványi Sándor, Endrefalvy Ottó, Horváth Ríchárd és a többiek.

Ez a - ha akarjuk: - modernizálódás elsősorban Erdősi Károly és Takáts Ernő

érdeme, akik kőzül az előbbi a szépírodalom, utóbbi a tudományos irodalom szorgal
mazása terén követte a nagy elődök, elsősorban Danielik János példáját. Kettejük
vezetésével vészelte át az ostromot a Társulat és kezdte meg a romokon újra, 
immár száz esztendő alatt harmadszor - a munkát, rengeteg anyagi nehézség között,
de sértetlen morálís "tőkével". A felszabadulás éve a gyász esztendeje ís lett: 1945
öszén meghalt Erdősi Károly, akinek egész élete a Társulat szolgálata volt. Meghalt,
szinte részvétlenségben: a katolikus megújulás félszázadának egyik legrokonszenve
sebb, nagyvonalú, mélyérzésú alakja, a francia abbé-típus legtisztább emberi fogal
mazása, felvilágosult gondolkodó, egykor a munkásifjúság pártfogója, európai látó-
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körű utazó és földrajzi író, Utóda az alelnökségben Takáts Ernő vezérigazgató lett:
munkássága a Társulat történetében leginkább a nagy szellemi és anyagi organizátor
Somogyi Károly működésével vethető egybe. A demokratikus Magyarország első

három éve óta ő vezeti alelnöki minőségben a társulatot, s az ezévi államosítás pil
lanatáig ő állt a részvénytársaságok élén is.

A mérleg

Igy telt el egy magyar katolikus könyvkiadó társulat száz esztendeje. Ez a száz
esztendő talán alkalmas arra is, hogy mérleget készítsünk, nem az egykori munkatárs
együttérzésével, hanem a külső szemlélő bíráló ítéletével. Vádakat hangoztatunk
majd - nem a magunk vádjait -, és érveket sorakoztatunk fel e szellemi munka
mellett: a magunk és a tények érveit.

Teljesítette-e kötelességét az egykor "Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat" vagy
elmulasztotta azt? Sokan szemére vetették ezzel kapcsolatban a Társulatnak a modern
katolikus eredményekkel szemben tanusított konzervativizmusát, - és vádként hang
súlyozták kiadványai nem mindig magas szinvonalát. A Társulat hú maradt Fogarasy
elveihez: elsősorban a néphez kivánt szólni, a nép szellemi igényeit kielégíteni kato
likus szemlélettel, - s ezt az alapelvet csak népszerű szellemben lehetett megvalósf
tani, természetes tehát, hogy kiadványai elsősorban a nép, s csak másodsorban az elit
számára készültek. De a népszerű kiadványok - hítbuzgalmi munkák, imakönyvek,
"fehér regények" - mellett megjelentek a mindenkori katolikus tudományosság
olyan magas szinvonalát jelentő művek is, mint az Enciklopédia, Cantu világtörténete,
a két Szentek Élete, a két teljes Szentírás, Prohászka Ottokár teljes életműve, az ifjú
ságnak szóló irodalomban Tóth Tihamér, Stadler Frida könyvei, a Szent István
Könyvek sorozata, Bangha Béla valamennyi munkája. Hogy nem szerepelt minden és
mindenki? Nem szerepelt Jacques Maritain, és nem szerepelt a kiadványok között
Mauriac, Papini és Guardini? De szerepelt ugyanakkor - még szinte Közép-Európában
ismeretlenül - Chesterton, szerepelt Baring, Belloc, Karrer, Undset, Le Fort, Bernanos,
Cather, Van der Meersch, s a magas színvonalat jelentö népszerű és tudós aszkétikai
irók sora. Hogy nem szolgálta az avant-garde-ot, az újat és vakmeröt, a helyzetileg
még nem tisztázottat? Ez nem tartozott feladatai közé -; olvasótáborának jellege és
építheton ornansa (az Apostoli Szentszék Könyvkiadója) nem engedhette meg a kisér
Ietezést, ugyanúgy, ahogy külföldi hason-vállalatok - az osztrák Pustet, a német
Herder, a francia Desclée, az olasz Antonetti - is ugyanezen az úton haladtak, azzal
a természetes különbséggel, hogya maguk nyelvterületének forradalmár-katolikus
szellemeit - a Desclée-cég Maritaint és Grange-ot, a Herder-vállalat Guardinit és
Karrert -, épúgy idejekorán, feltűnésükkor szólaltatták meg, mint a Társulat Pro
hászkát vagy Giessweint. Vádként emlegették, hogy a Társulat falai közt nem jelen
hettek meg haladó szellemű, a katolikus konzervativizmussal szembenálló írók, 
cáfolatul hadd említsük meg újra Sík Sándor és Harsányi Lajos nevét, a Krúdy
Gyuláét, akinek elsö könyve, az "Ifjúság", ugyancsak itt jelent meg, s ne soroljuk
fel újra mindazokat, akik az Élet és a Katolíkus Szemle körül csoportosulva a Tár
sulat kiadványszerzőí közé kerültek. Ismert vád az is, hogy a Társulat nem mínden
ben gyakorolta mécénási szerepét, - mondjuk erre feleletül azt, hogya Társulat nem
eltartott, hanem önmagát eltartó vállalkozás volt megindulása második évtizede óta,
s mécénási tevékenységet így csak szűk területen fejthetett ki; viszont nem lehet
megfeledkezni az igen nagy mennyiségű ingyen híttankönyvről és egyéb tankönyvről,

amelyet a Társulat a szegény iskoláknak juttatott. Ezek a legtöbbször hangoztatott
vádak, s amikor a száz esztendő története lezárult és a mérleg - egyben maga ez a
beszédes történet - elkészült, tisztán láthatjuk a Szerit István-Társulat jelentöségét
és szerepét a magyarság szellemi életében.

A "laudator temporis acti" pedig hadd változzék át most a jövő hirdetőjévé,

1; méltatva a multat, hadd intsen a jövő felél

Thurzó Gábor
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ZILAHY LAJOS: ARARÁT

Emlékszünk-e "A grófnö titka" és hasonló címü füzetekres amelyeket a huszas
években terjesztettek a falusi házakban és fővárosi konyhákban: - a történet soha
sem ért véget bennük; egy bizonyos szellemi színvonalon kétségkívül remekül lehetett
olvasni őket. A vérbeli, az igazi ponyva volt ez, ebben a műfajban a legtökéletesebb,
az önmagáért való tiszta ponyva a maga mívoltában. Később oldódott a műfaj, meg
születtek a regényformájú kis sárga könyvek, majd azok a kolportázs-regények, ame
lyekhez még jónevű irók is leereszkedtek, hogy a ponyvát nemesftsék. A műfaj eljutott
odáig, hogy nemrég a ponyva-ankét is nehezen tudta meghúzni a határvonalat a ponyva,
a nemes ponyva és a szórakoztató regény között. Éppen ezért a ponyva-kérdésről ne
essék itt több szó. De - ha Zilahy terjedelmes könyvét, az Ararátot ilyen folytatásos
füzetekben adta volna ki, még nagyobb sikert ért volna el ezzel a grófnő-történettel,

amelyet egy bizonyos lelki színvonalon kétségkívül remekül lehet olvasni s amelynek
- bejelentése .szerint - "folytatása következik". - Ez a szórakoztató regény azon
ban mégsem ponyva; mert a népszerű füzetekben, az igazi ponyvában nem volt helye
az erotika ízléstelen és trágár elemeinek.

Az író ezt a regényét korrajznak szánta. A világirodalom nagy korrajz-regényei
rámutatnak a kort kibontó erőkre, érthetővé teszik a korba belehelyezett ember
érzéseit, gondolkodását, szellemét, lelkivilágát. Valószínű, hogy a mai korról átfogó
és egyetemes művet nem lehet egyhamar alkotni, hiszen a sorsdöntő korszakok nem
egy ember perspektivájához méretezettek, még ha alkotó perspektivához is. De aki
átélte ezt a kort, mindenki többet tud értékben kibontani belőle __ ha nem is meg
fogalmazva, de önmaga számára -, mint amennyiből Zilahy igényli magának a jogot,
hogy mások számára megszólaljon. A háború poklából, a szenvedésekből és borzalmak
ból csak nagyon kevesen kerülhettek ki olyan nyegle magatartással, amelynek a
zuhanó emberi testről morálisan az a legtöbb érzékelése, hogy füttyszerű hangot ad,
de még ebben a "humánus" megnyilatkozásban is az író személye a legfontosabb,
akinek négykézláb kell visszamenekülnie odujába.

Szokatlan hang bírálatban az iró alkatával ennyire foglalkozni és nem is a
jóízlés szerint való. De amikor az iró a munkáján keresztül valósággal kihívóan erő

szakos módon kényszeríti rá a maga személyét az olvasóra, az ízlés nem ment fel az
alól, hogy azt tudomásul is vegyük. Ez a nem túlságosan lényeges megszólalás a
zuhanó emberről azért említésreméltó, mert elárulja, pontosan jellemzi az író látás
módját embertársai felé. Semmi emberi közösségi érzés nincs ebben alátásmódban,
nyegleség csupán. Állítólag a kivételesen nagy művészeknek joguk van úgy szemlélni
az embereket, ahogy akarják. De az Ararát irójának nincs fedezete rá, hogy kivéte
lesen nagy művészí teljesítménynek fogadjuk el könyvének cinizmusát és léhaságát.

Az Ararát felvázolja - mint az iró igéri - a két világháború közötti magyar
feudális kor kérdéseit, anélkül azonban, hogyakeretnél többet tudna adni. Ami ezt
a keretet kitölti, rendszertelenül ölrefogott anyag, zsúfolt összevisszasággal megrakott
szekér. Zilahy mindig ki tudott térní az elől, hogy akor problémáinak mélyébe tekint
sen. Az Ararát tartalma sem a kor erőinek megmutatása, hanem egy rákosan felbur
jánzott pletykaanyag a korról.

Egy főúri család tagjainak élete az, amiről a könyv szól. Amit az író ezzel a
regénnyel művel, arra legtalálóbb ez a kifejezés: leleplez. Egyáltalában nem a nemes
veretű irodalmi művek belső attitűdje ez. A bulvárlapok valutasibereket lepleznek le,
az egyesületek szobrokat, a nyomozók gonosztevőket, Zilahy - állítólag - az arisz
tokráciát és - anélkül, hogy akarná - sajátmagát.

Egy műben sohasem az író személyi jelenvalóságára vagyunk kíváncsiak, hanem
a mü állásfoglalására, amelyben az iró személytelen. De Zilahy nem marad személy
telen. Az ő megrajzolásában nem a kor igazi arca formálódik ki előttünk, hanem az
iróé. Irásmódja olyan, annyira előtérbe helyezkedik benne mindannyiszor az író, hogy
valósággal arra ingerli az olvasót. védekezzék ez ellen a személyes agresszivitás ellen.
önkénytelen elszólásaiban nem csekély a büszkeség hangja, amellyel megcsillogtatja
a maga helyét valahonnan az arisztokrácia pereméről. A Dukay-család történetének
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ürügyén a századeleji s a két háború közötti idő nagyvilági luxushelyei olyan szerepet
játszanak a történetben, amelynek a kihívó fitogtatás, az író beavatottságAnak köz
lése legalább annyira indítéka, mínt a cselekményben való szükségességűk. S ahogy
magát a családot ábrázolja, abból nem a kortárs, nem is a krónikás szólal meg, hanem
az értesült pletykahordó, aki csak egy bizonyos és nem is ízléses témakörnek ver hírt,
Erről árulkodik a könyv minden fejezetének számtalan ocsmánysága.

Az egész főrangú miliő olyan hiteltelen, kivéve talán az arisztokrácia pesti lokál
jeleneteit, mint amilyen az átlag-olvasó elképzelése lehet például az indiai maharad·
zsákról. Tisztára a külíöldnek szánt egzotikum ez a társadalomrajz, amelynél még egy
mexíkóí vagy hollywoodi elképzelés is hitelesebb. Csaknem minden jellemzése anek
dóta. Hőseit anekdóta-sorozatokból ismerjük meg s mindaz a cselekmény-anyag, ami
a pesti arisztokráciát hivatott bemutatni, sokszor egy-egy fejezetté felduzzasztott
anekdóta.

A feudális kornak sokkal nagyobb bűnei voltak, hogysem ezt anekdóta-sorozat
ban ábrázolni - enyhén szólva - ildomos volna; hogysem ezen a léha hangon fel
számolni korszeru volna. Ha az író rajzot igér a korról, - olvasók a kort akarjuk
látni, a feudális osztály bűneit, a kiváltságosak szellemét. a korrajzból adódó társada
lomkritikát, a fejlődés erőivel való szembenállást, amely az összeomlásba vitte az
országot: ez az igényünk - s ha nem is kevés, nem kevés az a munka sem, amivel e
bűnök okozta süllyedésből kell felépíteni az országot.

Zilahyanekdótázó bőbeszédűsége nem elégszik meg azokkal a tréfákkal, ame
lyek esetleg hozzátartoznának a történethez s nem átallja azt sem, hogy elavult, köz
ismert és olcsó, lapokból kiollózott vicceket olvasszon bele művébe; nem is szólva
arról, hogy pornográf-jeleneteinek mindegyike önmagáért, a malackodásért készült,
abból az ösztönből, amely az öregedő urak ínyenckedéseit és a fiatal kölykők falra
fiIkálásait irányítja. Legtöbbje egy-egy kitérő, nem tartozik szervesen a jellemzéshez
vagy a cselekményhez. Ám tegye: ha nincs egyéb mondanivalója a korról. Illusztrálásul
vegyük egy ilyen anekdóta-pletykajelenetét, amikor a királykoronázás hajnalán az
idősebb főúr meglátogatja unokahugát s a pásztoróra után, hogy kilép a várbeli palotá
ból, megrohanják az ujságírók, a politikai helyzetről kérdezősködve. A főúr nem nyi
latkozik. De a lapokban megjelenik a tudósítás, amely szerint az arisztokrata meg
enyhülten távozott a hajnali megbeszélésről. ami nyilvánvalóan a politikai helyzet
kedvező váJtozásának a jele. Ez a jelenet kűlönösképen jellemzi az írót, aki a regény
ben önmagával pásztorórázik, a kérdésekre nem nyilatkozik, de nagyképűen elviseli
azt a látszatot, amelyben a hozzáfordulók előtt tűnik fel: hogy beavatottja a dolgoknak.

Pedig ha törekvés volna. benne arra, hogy a dolgok valóságának összefüggéseit
felmutassa, művészí feladatot teljesíthetett volna. Bálványokat rombolni, esetleges
illúziókat szétfoszlatni, egy kor, egy generáció és egy élvezővé züllött osztály hazug
ságait és ocsmányságait visszatükröztetni: mindez részlete annak az igazságnak, amely
nek felmutatása a művész megnyilatkozásának ösztönzője. De Zilahy nem rombolja a
régi kor bálványait, ehelyett - egészen enyhén szólva - illetlenkedik velük s önmagá
val; nem oszlat szét illúziókat, hanem a perverzitás ködös gomolyagát sűríti a törté
net fölé; a korból eklektikusan a betegesen ocsmány elemeket válogatja ki s ez már
látásmódjára jellemzőbb inkább, mint a korra, amelyre csak igy tud rezonálni, 
toalett-történelem az övé s a legkínosabb, hogy az olvasót mindebben cinkosának
tekinti, ráerőszakolja magát, mindegyre magával akarja vonni a félreeső helyre.

Szerkesztése híg, laza: a regényírás minden törvénye nélkül, kapásból kapcsol,
ahogy eszébe jut, nem belső törvények szerint. A külön regényrészeknek nincs sok
közük egymáshoz. Emberi figurája alig van, az alakok elrajzoltak; szerelmi történetei
ízléstelenségre vannak felépítve, még ott is, ahol emberi hangot akar megütni. Urs i
Mihály és Zia szerelme, a történetnek egyetlen emberközeli kapcsolata is tele van
zavaró mellékzöngékkel. Lelkiállapotokat hasonlatokkal jellemez, mintha halvány tájé
kozottsága se lenne lélektanról. Ez az idejétmúlt technika mindig a legolcsóbb hason
latot ragadja ki, nem törekszik arra, hogy nevén nevezze a dolgokat, csak megközelíti
s még csak nem is lelkiismeretesen. .

Ahol az író mondaní akarna valamit, ahol a nagy emberi kérdéseket érinti: vagy
tudákos, mint amikor a halálról beszél, vagy primitív és tájékozatlan, mint a lélek.
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dolgaiban; előfordul, hogy valóban irodalmi, magánál összehasonUthatatlanul nemesebb
idegen hatásoknak engedi át magát, mint a Rézmetszet-Alkonyattal, az ismeretlen, a
szerelem, a halál, a félelem hangulati elemeivel Ziában, a regény legsikerültebb nőalak

jában. Ahol embert kellene adnia, ott mindig felkészületlen. Ursi Mihály Jókai-alak s
emellett az a beszélgetés, amit ez a tudós és a főpap a vallásról folytatnak, olyan
primitív és naiv vita, amilyent alsóbbosztályos diákok is magasabb szellemi síkon
beszélnek meg ma már.

Mi az oka annak, hogy ezek az alakok, amelyek foszlékonyak, súlytalanok s az
ábrézolásban nincsenek úgy megteremtve, hogy embervoltukról emlékünk maradjon,
olvasás közben elfogadhatónak hatnak? Kétségkívül az író nyelve, ez a felszínesen
csillogó, pletykázó szóbűvészet teszi. Az a [ellemzésí mód, amely például egyik alak
ját úgy hozza elénk, hogy "az egyik. kezében liliomszárat, a másik kezében hatalmas
örökséget tart", egyáltalában nem állftja elénk a hús-és-vér emberi alakot; de nem
hegyja üresen a keretet, ami ennek az alaknak a helye a történetben. Zilahynak leg
jobb erénye ez a könnyen élvezhető, olvasható, népszerűen stiláris modor, amely a
kitűnő zsurnaliszták, színházi ujságírók pesti ötlet-nyelvével rokon.

Nem lehet szó nélkül hagyni a regény utószavát, amely perfid és az olvasóval
személyeskedő hangjával tisztára megmutatja azt a lenézést, amivel az író fordul
közönsége felé. Fintort mutat az olvasónak. aki ezt meg is érdemli. Igéri, hogy foly,
tatja anyagának közlését s bizonyára lesz olvasó, aki még ezt is megérdemli.

Mert Zilahyt a közönség kényeztette el. Éppen az a közönség, amely a felületben
látta a maga biztonságát, a valóság elől a kényelmes illúziók álomvilágába ringatva
magát. A hivatalos művészet kitérés volt minden probléma elől, a nyugodt légkörben
élők védekezése. A komoly kritika sohasem becsülte túlságosan Zilahy írásait. S ez a
könyve egyáltalában nem járul hozzá, hogy helyét magasabban jelölje ki, mint ahol
idáig volt, valahol Herczeg Ferenc táján, de ennek ízlése, képzelőereje nélkül, Jókai
bőbeszédűségének modoránál, de ennek színes, vonzó bája nélkül, Molnár Ferenc
rutinjának közelében, de ennek avatott könnyedsége nélkül, Harsányi Zsolt anekdótázó
bősége mellett, de ennek jóízei nélküli mindegyikhez csak a silányabbat adja a
magáéból?

Most már mindezen túl állapitsuk meg: vannak-e saját erényei? Feltétlenül az,
hogy mindig az ídőszerűt adja, a kor felületét. Művei nélkül nem lenne hiányos képünk
a korról. De Zilahy írói magatartása nélkül nem ismernénk meg teljesen azt az írói
alkatot, amelynek ösztönzéje nem a humánum, hanem az időszerűséget befogadó mű

vészí készség írói hasznosítása.
A hatáskeltő szándék minden korban odáig tudja ragadni ezt az írót, hogy az

írói szabadságot szándékosan összetéveszti a konjunkturális spekulációval. Ez magya
rázza meg, hogy pontosan hasonulni tudott a kor felületéhez. annyira, hogy az időknek

hivatalos írója tudott lenni; hogy megírta a vitézi szék színdarabját (Süt a nap), az
ellenforradalom könyvét (Szibéria) s az Ararát ellenpólusát, az arisztokrácia meg
dicsőítését (Leona). Mindezek felemlítése hozzátartozik Zilahynak ahhoz az íröí maga
tartásához, amit éppen az Ararát kapcsán jelöl kí magának.

S06s László

KAMASZKOR KEGYELEM NÉLKÜL
"A test ördöge" c. filmről

Claude Autant-Lara, a szerelem lélektanának művésze, legl1jabb filmjében (Le
corps au diable), melynek magyarul talán "Az az ördögi test" címet adhatnánk,
egy serdülő kamaszfiú viharos, szenvedélyes és mégis annyi gátlással küzdő szerelmét
vetíti elénk. Autant-Lara valóságos specialistája ennek a problémának; ezelőtti müvé
ben (Veszélyes szerelem) egy leány hasonlóan elemi szenvedéllyel kitörő szerelmét
dolgozta fel a tőle megszokott finomsággal. Hogya film nagy művészí jelentőségén

kivül még szokatlanul nagy morális problémákat idézett fel a sajtóban és közönségben
egyaránt, annak nem is annyira a film témája - mert szelleme semmiesetre sem -.
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mínt inkább a kölcsönző túlbuzgósága az oka, ki minden rendelkezésére álló propa
gandaeszközzel igyekezett a közönség kíváncsiságát fölkelteni. Ez annyira sikerült, hogy
még a kritika is általában eleve elismerte a film erkölcstelen voltát és a bíráláskor
már ebből indult ki. A minél nagyobb gazdasági eredményeket elérni kívánó hírverés
-- mely az .Eníants du paradis"-ból Szerelmek Városát, a Carmenből Mindenki Szere
tőjét, a Moontideból Szerelem kikötőjét, a "Fanny by gaslight"-ból Vörös Lámpást, az
,Adieu cherie't-ből Félvilági Szűzet csinált - szándéltait felismerve, próbáljuk meg
először erkölcsi szempontból megítélni, sőt méltányoIni Autant-Lara művét.

A film kétségtelenül bűnt ábrázol. Szükségképen következik-e azonban ebből a
tényből a mű erkölcstelen voltaj Ha a müvész a bűnt nem önmagáért a bűnért ábrá
zolja, hanem azért, hogy az tudatosulva ellenszenvessé váljék, műve éppen nem erkölcs
telen. A bűn ellenszenvességének felismerése már a bűnbánat felé mutat. Az immorali
tás ott kezdődik, míkor a bűnt megkedveljük. Ez történik-e a"Test őrdögé"-ben?

A művész erkölcsi állásfoglalását művének témája: mondanivalója és stílusa
tükrözik; vagyis hogy mit mond nekünk a rendező és hogyan mondja azt el.

A történet egy szokatlanul szenvedélyes kamaszfiúról szól, aki először kerül
szembe minden férfivé érő gyerek örök problémájával. Nem lelkével: csak testével
és csak testet akar szeretni. Véletlenül megismerkedik egy nála idősebb leánnyal és
addig céltalan lobogása így táplálékra talál. Mindketten kerülgetní kezdik a tüzet;
türelmetlen önfegyelmezésük csak mégjobban felszítja kielégületlen szenvedélyüket,
Bár a szülők felismerik a közelgő veszélyt, hasztalan küzdenek ellene; a leányt ugyan
férjhezadja anyja, de a katonaférj távolléte s az asszony immár törvényes független
sége csak megteremtik az eddig kivihetetlen bűn feltételeit. A gátlásaitól egyszeribe
megszabadult fiú határtalan birtoklási vágyában egyre gyötrelmesebbé teszi az asszony
életét, féltékenységével kínozza még akkor is, mikor a várandós asszonynak nyuga
lomra volna szüksége. Ertelmét és akaratát a test ösztöne ejtette rabul; mikor az
asszony - mindkettőjük érdekében - vidékre készül, a fiú követi és Párisban ki
szállva, mulatni kényszeríti szerelmét, gyermekesen hiú gőggel tetszelegve a bőkezű

férfi szerepeben. Még nem vált igazán férfivé, nem látja be öntudatlanul ís ördögien
gonosz viselkedését, mellyel végül is a holtfáradt asszonyt halálba kergeti.

A történet főhőse tehát, akit a test ördöge igazán rabul ejtett, a fiú. Az asszony
másodlagos szereplő volt csak, a szenvedély tárgya, akire szükség volt, hogya fiú
bűnét megismerhessük - és megútálhassuk. A törvénytelen szerelemnek nem a meg
dicsőülését: keserves bukását láttuk itt. Egy kegyelem nélkül élt ifjúság sívársága és
kielégületlensége elevenedett meg előttünk ebben a filmben. A leányt anyjának és
környezetének aggódó gondoskodása veszi körül; bűne esendő voltából következik,
egyszeri és bánatot ígérő. Családját és otthoni életét csak annyiban ismerjük, amennyi
ben az ehhez a felismeréshez szükséges. A fiút viszont látju"'K iskolatársai és a szülőí

ház légkörében, ő nem találkozik otthon kemény és aktív irányitással, mint szerelme.
A szülőí ház megalkuvó bágyadt és fojtott légkört áraszt, mindenki a maga önemésztő

életét éli, vigasztalanság és lemondás között. A gondoktól fáradt és csaknem közömbös
apa csak elkerülhetetlen alkalmakkor lép közbe, akkor is félszegen és mellékesen 
tehetetlenül várva a közelgő katasztrófát. Mert a katasztrófát azért mindenki sejti,
de a fiú szüleí, hozzászokva a csökönyös gyermek szeszélyeihez, titkon sóhajtozva
csak a legszükségesebbről vesznek tudomást. Pedig parancs, tanács vagy Isten-élmény
más irányba terelhették volna "azt az ördögi testet". Ebből a fojtott légkörű. síváran
szenvedő házból nő ki a fiú makacs, betegesen szenvedélyes és valóban oly magános
bűne - nem a nő csábításából. A fiú jelleméből következik a csábítás és így a bűn,

nem pedig a csábításból jelleme. A közönség is a fiú jellemét. bűneit gyűlöli. A fiú
jellemének és így az egész filmnek kulcsképei azok a jelenetek, mikor szerelme férjé
nek diktál kamaszos gőgű levelet, ám diákos félelemmel tölti el a váratlan csöngetés,
mely mögött a férjet sejti. Mikor csónakáznak, az asszony húzza gúnyos megjegyzések
től kisérve az evezőket, ősi, elemi szelídséggel és megadással. Í':s mennyire más volt az
asszony csendes, hívó kérdése a fiú távozásakor és mennyire más a fiú önző, türel
metlen kíáltásal

Ezek a képek azonban, a módszer, ahogyan a mondanivalót a rendező megfogal
mazza, már a film stílusát jelentik. Autant-Lara nem a cselekmény kővetkezetes végig-
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vezetésével állítja elénk ezt a szerebni tragédiát, hanem egyes képcsoportok hangula
tával, atmoszféráj ával igyekszik a nézőben a kívánt hatást elérni. De ez a hangulat
nem vJzuális erotikával, hanem értelmünkre hatva vezet a szinte öntudatlan felisme
résíg, Ez Autant-Lara jellegzetesen egyéní és annyira művészí stílusa, ez az, ami őt a
filmművészetben egészen szokatlan helyre állítja a legnagyobb atmoszféra-teremtők

(mínt Hítchcock, Cukór, Lang) és a legnagyobb újítók (mint Welles, Cárné, Alexandrov)
közé: csak atmoszférát teremt ugyan, csak hangulatokkal hat, de a látottak elvenat
koztatva, csaknem szimbólikus úton tudatosulnak. Az egész film kissé lazán összefogott
hangulat-csoportok sorozata; ebből kell, hogy leszűrjük magunknak az igazságot.
Elbeszélő modorban csak akkor és azt közli, ami feltétlenül szükséges, - de ezek is
legkidolgozatlanabb, legkevésbbé sikerült részei, mint például a híd-jelenet. Egy-egy
mozdulat, egy-egy képkapcsolás segítségével rendkivül finom, lélektanilag hiteles és
meggyőző helyzeteket tud teremteni, hogy ezt elérje, szívesen dolgozik szimbólumok
kal, gondoljunk az előszeretettel alkalmazott rácsok jelentőségére: a fiú a kerítés
rácsa mögül figyeli a jegyespárt, vagy az ágy fejrésze mögül fényképezett rácsra s az
ekkor fellobbanó, illetve ki alvó tűzre. A folytonosan visszatérő harangzúgás és a film
végén fényképezett templomtorony a kereszttel is ilyen szimbólikus jelentőségű.

A halott nő a temetőben megbékélve tért meg a kereszthez; a valójában csak szerelme
halálával megváltott és férfivá érlelődött fiú tanácstalanul és reménytelenül idegenül
áll gyászolókon, temetőn és kegyelmen kívül, önmaga előtt is problematikus másával
nézve szembe a tükörben.

Autant-Lara rendezői technikája, ha lehet, még fejlődött legutóbbi alkotása óta,
a "Veszélyes szerelmet" idézni nemcsak azért tanulságos, hogy stilusbeli összehasonlí
tásokat tegyünk, hanem mert ennek a két filmnek a példája is meggyőzően bizonyítja
a film művészének zárt és sajátos ouvrejét. Amint egy író novellája a készülö regény
körvonalait és koncepcióját sejteti, úgy következik a "Veszélyes szerelem" még kiala
kulatlan kísérletezéséből a "Test ördögé"-nek formabiztossága. Ezért nem is elsőrendű

fontosságú, hogy a film Radiguet regényéből készült; a ,.Veszélyes szerelem", mely
egy kisleány végzetes mult századbeli szerelmét mondja el, bizonyítja, hogy a rendező

mire készült s a regény itt forgat6könyv-Iehetőség,ösztönző alap volt csupán. Egyéb
ként az összevetés sok más érdekességet is bizonyít, így világossá teszi a rendező

morálís építő szándékait és közelebb hoz bennünket a művész igazi problémájához.
A "Veszélyes szerelem" a leány gyónásával kezdődik, melyben feltárja lelki gondjait
s meJy eleve kétségtelenné teszi későbbi magatartását, azt a viselkedést, ami a "Test
ördögév-nek kamaszánál kissé vitatható. Amire a "Test ördögé"-ben csak utal: a pasz
szív, fojtott atmoszférájú családi házat gondosabban kidolgozta és érdekes, hogy a
"Veszélyes szerelemnek" fáradtlelkű apája a színész személyében is visszatért.

Es ezzel elérkeztünk a színészekhez. Franciáknál szinte már megszokott az, hogy
a színészek kiváló alakításuk mellett a rendező szándékait is maradéktalanul tolmá
csolni tudják, öncélú játék helyett az alkotóművész képzeletének hű másait elevenítve
meg. Gerard Philipe megdöbbentően jó alakítására a legnagyobb dícséret, hogy nem
volt több, mint aminek lennie kellett. Kevésbbé simulékony színész aligha tudta volna
elhitetni ezt a kamaszosan nagyratörő és ugyanakkor menthetetlenül kicsinyes maga
tartást. Ugyanígy tudta elhitetni Micheline Presle a fiatalasszony türelmes, titkos szen
vedését. Nemeskürty István

Negyven év nagy idő egy színpadra született mű életében, különösen akkor.
ha e négy évtized a "boldog béke" Európájából ível két világháborún keresztül a mába.
Ez a közel fél évszázad próbakő, ítélet és egy kissé a relatív, emberi "halhatatlanság"
némi előlege is egyben.

Húsz esztendővel ezelőtt, amikor a Vígszínház felújította - pontosan: 1929 május.
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