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A PAP ÉS A SZENT ALAKJA A FILMEN

Általában az emberek azt várják el a paptól, hogy_szent legyen (mint ahogy
annak is kellene lennie). s éppen azért éri annyi támadás a papságot, mert nem eléggé
szent. Igy fejtegetéseink során bátran összekapcsolhatjuk a szent és a pap alakját.

Hogy ez az alak hogy jelenik meg a filmen, nemcsak a mai kor és a filmet
készítő ország felfogásától függ, hanem nagyrészben annak a kornak a felfogásától,
mely afilmforgatókőnyv alapjául szolgáló irodalmi művet magából kitermelte.

Az első világháború előtti irodalmi művekből készitett filmek legtöbbjén - a
XIX. század felfogásának megfelelően - a pap többnyire, mint az elvetemült gonosz
tevő, a' minden aljasságra hideg megfontoltsággal kész kegyetlen világfi jelenik meg.
Ennek klasszikus példája a Victor Hugo Notre Dame-i toronyőréből készült film ka
nonokja. Ez a letűnt felfogás itt-ott felbukkan még ma is játszott filmeken. [Bűnös

asszony, Az asszonyért!) Ebből a típusból igazán kiemelkedő művészí alakítást egye
dűl az agg Ermete Zacconi produkált Sacha Guitry Szerelem gyöngyei (Les perles de
la couronne) c. filmjének renaissance-pápájában. Csak egy villanásnyira tűnt fel a pápa
a film pár jelenetében, de néhány gesztusa, pár szava éreztetni tudta egy hanyatló
kor minden romlottságát és gátlásoktól ment kapzsiságát. Milyen más ez az alak, mint
Víctor Hugo psychológia-mentes papiros-gonosztevője!.Eppcn olyan élettelen és hazug,
mint a film gipsz Notre Dame-ja, amely csak abban kelthetett illúziót, aki sohasem
látta az igazi Notre Dame-ot, felséges áhítatával és évszázadok imáját és hitét sugárzó
megszentelt köveivel. Victor Hugo és a regényéből készült film is csak azokkal tudja
elhitetni a gonosz kanonokot, akik sohasem ismertek katolikus papot.

A mult századtól örököltük a papnak egy másik alakját is, melyet talán a század
forduló kedvelt vígjátéka, Halévy Abbé Constantin-ja testesitett meg legjobban: gyer
rneklelkű, csupa jóság, szelid öregúr, a világ dolgaiban járatlan, de jóságával mégis
elrendezi mások sok baját. Ennek az alaknak megelevenítésében van egy helyes meg
figyelés. A legtöbb ember nem doktrinája, de élete szerint materialista, s nem hisz
a szellemi értékekben, hanem csak az anyagiakban. Aki szellemi értékben hisz, ne
vestéges, és gyermekesnek tűnik fel, az életet nem ismerőnek. A szellemi principium
ban hivő, s aszerint élő pap, szent szembeállását a csak materiális erőkben (hatalom,
pénz, fegyver) hivő világgal meg fogjuk találni majdnem minden papi alakban a fil
men. Ugyanez az Abbé Constantin típusú pap szerepel az ugyancsak regény után ké
szült pompás francia vígjátékban: Mon oncle et mon curé. De az első világháborúban
sok ilyen "Konstantin abbé"-nak gondolt papot soroztak be a francia hadseregbe köz
katonának, s a háború folyamán sokan rádöbbentek arra, hogy ezek az imádkozó bábok
nak, felültetni való balekeknek gondolt papok ugyancsak bátor, leleményes, talpraesett
emberek. A vértelen jóságos alak így valahogy megizmosodott, testet öltött, és el
indult diadalmas útjára. Az alak alapvonása megmaradt: a csodálatos, más emberek
előtt értehetetlen jóság, mely természetfeletti indítékainál fogva egészen más, mint a
földi jóság. (Ennek szép, bár nem eléggé életszerű példáját láttuk a Victor Hugo Nyo
morultak c. regényéből készült filmen.) Ez a papi egyéniség nem ismeri például az
emberi tekintetből való gyáva meghunyászkodást, s ami még nagyobb kísértés: a ne
vetségestől való félelmet. Ezért az igazi jóság, szeretet gyakran szembekerül a seké
lyes kőzfelfogással, az illik-nem-illik írott törvényeknél megdönthetetlenebb kódexe
vel, a bien-pensant katolikusok felfogásával. Ez nagyszerűen kihasználható lehetőség a
színpad és film számára, mert a közönséget egyszerre meghatja és megnevetteti a
jósága folytán nevetséges helyzetbe kerűlt pap. Egy példa: a Pék felesége c. nagy
szerű francia filmben egy kis falu egyetlen pékjének felesége megszökik a pásztor
ral. A pék (Raimu) agyonbúsulja magát utána és nem süt több kenyeret. A falu éhezik.
Tanácstalanságukban a plébánoshoz fordulnak az evangéliumi szóval: neki kell az el
tévedt bárányt felkeresnie és visszahoznia a családi tűzhelyhez. Meg is indulnak mínd
nyájan a mezőkön át a pásztor tanyája felé. Igen ám, de a pásztor kunyhóját egy kis
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szigeten verte fel. Csolnak nincs, a víz azonban sekély, át lehet gázolni rajta - de
nem reverendában! Nosza, egy markos férfi vállára veszi a plébános urat, és viszi a
vizeken át. - Mikor Bruxellesben játszották ezt a filmet, az ottani katolikus sajtó
kifogásolta ezt a jelenetet, mert szándékosságot látott abban, hogy a rendező kész
akarva nevetséges helyzetben akarta bemutatni a papot. - A rendezőben bizonyára
megvolt ez a szándék, mi mégsem éreztük bántónak a jelenetet. A pap szándéka, el
járása a legtisztább keresztényi szerétetből fakadt, és csak tiszteletreméltó, ha még
a nevetségessé válás áldozatát is magára veszi, hogy megmentsen egy lelket, meg
védjen egy családot a széthullástól, - ami sikerül is. A' pap alakja itt csak epizód
a sötéten hömpölygő történetben. De a francia film meg merte és meg tudta való
sítani ezt az alakot a legtökéletesebb és legvonzóbb alakban a Victor Margueritte
regényéből készült pompás filmben: Mon curé ch ez les riches (Plébános úr a gazda
gok között). A sok érdekes problémát felvető, de egészen meg nem oldó regény tra
gikus beállítottságú plébánosából a filmen a derűs jóság diadalmas hőse lett, a leg
kitűnőbb francia komíkusok egyikének, Bach-nak páratlan alakításában. Természete
sen, ez is francia film lévén, leányszöktetés, és ezzel kapcsolatos nevetséges és köny
nyed jelenetek nem hiányzanak belőle. De ezek közt a bonyodalmak közt a pap többé
nem azért komikus, mert szemforgatóan botránkozik, itélkezik, hajthatatlan és meg
nem értő, külsőséges, - hanem éppen ellenkezőleg: segíteni akar minden áldozat árán,
s e közben kerül az általa kellőképen nem ismert világnak útvesztőjében viszáshely
zetekbe. De úgy áll köztük. mint Parszifál a viráglányok közt: süket fülekkel, a "reiner
Tor". A világ bölcsesége és az Isten országa örökké más lesz, s aki az egyikben
otthonos, idegen marad a másikban: nem tud hasonulni hozzá. Ez az ellentét mindig
meglesz és a kivülről szemlélő re bizonyos fokig mindig komikusan hat.

A Mon curé chez les riches c, filmben a plébános képviselőjük megszökött leány
káját keresi Párisban, s itt kerül sokféle bonyodalomba. Egy szép jelenet: a sétatéren
rongyos csavargó ül a padon, a madarakat eteti, fütyürészik. Az arramenő plébános
sal felismerik egymást, mint harctéri pajtások, "ancien combattant"-ok és egymás nya
kába borulnak a járókelők nem csekély bámulatára. Ahogy Bach ezt a jelenetet meg
játszotta, az maga volt a legnagyobb művészet. - Igy a film plébánosa igazán "haverjá"
nak érezte a régi bajtársat. és a természetfeletti szeretetet elválasztó korlátokat nem
ismerő jóságával köszöntötte.

A francia film komolyabb és mélyebb formában is megvalósította a proletárok
apostolának, plébánosának alakját. A XIX. század legnagyobb botrányának nevezte
XIII. Leó pápa a munkások nagy rétegeinek elszakadását az Egyháztól. Az elszaka
dásnak ez az élő sebe talán sehol sem fáj annyira, mint Párisban. A világvárost körül
vevő munkásnegyedek nyomora az égbe kiált, és mindenkinek felejthetetlenül a szivébe
hasit, aki valaha keresztülment rajtuk. Ennek a Párist körülvevő nyomorgyűrűnek

apostola volt Pierre Lhande és vezetésével, egész sereg pap, Verdier érsek pedig elin
dította mozgalmát: Le chantier du cardinal. Magyarul talán a .Bíboros mühelyév-nek
lehetne nevezni. Ennek folyamán a nyomornak, az Istentől elszakadtságnak sötét gyű

rűjébe Krisztusnak száz templomát építették fel, szépet, művészit, modernet és vonzót,
ahol imádkozni lehet, lelket felemelni a földi lét nyomorúságából. Pierre Lhande köny
véből: Le Christ dans la banlieu-ből készült a nálunk is játszott, minden izében kitűnő

film: Krisztus Páris vadonában. A francia rendezés különös remeke ez a film, melyben
egyetlen sztár, egyetlen ismert filmszínész sem szerepelt, hanem csupa karakter-alak,
hogy az ember valósággal az életet vélí látni maga. előtt, a csavargók, széntolvajok,
iszákosok, lecsúszott, lezüllött alakok örökkön perlekedő, elkeseredett és gyűlölködő

tanyáján. Ezek közé jön a fiatal pap, a párisi ergot-ban szeneszsák (sac de charbon),
és leendő "hivei" gyűlölködve fogadják, az utcakölykök kővel dobálják meg. A pap
lehajol és felveszi a követ, mely arcát felsebezte és megcsókolja: ez lesz épülő temp
lomának, parókiájának alapköve ...

Kedves papi alakot elevenített meg a nemrégen meghalt Raímu, a legnagyobb
francia szinészek egyike, a Pipó hét éjszakájának egyik történetében. A dé1francia
országi kis falu plébánosa a jóság és gyermekesség bájos keveréke. A hívei életében
felmerülő apróbb-nagyobb bonyodalmakat apró ravaszságokkal, rábeszéléssel, kedves
séggel, de a közvéleménnyel való bátor szembeállással is megoldja. Rimu alakításában
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több volta természetes jóság, mínt a természetfeletti indítás, de rendkivül vonzó em
beri alakot állított elénk, aki éppen nagyon is emberi voltával a hittől távolabb állók
számára könnyen rokonszenvesebb lehet, mintha jobban érződik rajta a papi felkentség.

Nem keltett feltünést nálunk a külföldönnagy sikert aratott A szűz és az ördög
(La belle et le bete) c. francía film. Ez a film ma szokásos módon a Faust mondát
eleveníti meg, modern környezetben. Faust tönkrement bankár, őngyilkos akar lenni,
míkor az ördög - Zaharoff - pénzt kínál neki azzal a feltétellel, hogy a lelkét .neki
adja, vagyis a pénzt csak rosszra, mások megrontására használja. Ha jót mer tenni.
meghal. A bankár elfogadja az egyességet, melyet Zaharoff titkára - Mephisztó 
által köt. - Gretchen- szerepét az Udvhadseregnek egy tisztalelkű áldozatos tagja kép
viseli, és egy plébános (bankbetétes károsult), aki segiteni kész jóságával, soha nem
kételkedő bizalmával és mindig áradó szeretetével próbál segíteni a bankáron. Kette
jük hatása alatt a bankár minduntalan jót akar tenni, de ekkor a szerencsétlenségek
sorozata figyelmezteti az ördögnek tett ígéretére. Igen szép szimbolum a filmben, hogy
a jó lelkek láthatatlan befolyására még a rossz is, amit a bankár tesz, jóra fordul
és mások hasznára válik. Végül is a plébánosnak - a nagyszerű Larquey pompás
alakítása - sikerül a bankárt az oltár elé vezetni. Mikor a templomból kilépnek, hozza
"Grétehen" a sürgönyt, hogy Zaharoff meghalt. "Gerettet'" - mintha Goethe Faustjá
nak végső kórusát hallanánk. - Csodálatos filmalkitás ez, melyben a természetfeletti
erők megrenditő módon hordozói a film cselekményének és a lelkiismeretfurdalás a
film voltaképeni tárgya; a bonyodalom megoldása pedig az egymásért való imádság,
s a másokért felajánlott áldozat: a szentek közösségének felséges keresztény tanítása.

A papi élet hősiküzdelmét és másokért odaadott voltát először Amerikában dol
gozták fel komoly és nagy filmre, mikór Amerika egyik legnépszerűbb alakjának, Fia
nagan atyának életét vitték filmre a Fíúk városá-ban. Joseph Flanagan századunk egyik
legnagyobb pedagógusa, ír származású, Innsbruckban tanult, s aztán Amerikában való
sította meg Don Boscóra emlékeztető művét, amerikai arányokban. Pénz nélkül, egy
bérelt lakásban kezdte meg a fiatalkorúak bíróságától kiadott pár fiúval a lélekmen
tést. Szerette a fiúkat, bízott bennük, felkeltette bennük az önérzetet és a felelősség

érzést - így alakult ki csavargó, züllésnek indult, elhagyott gyermekekből az a kis
autonom közösség, mely lassan Boys Town néven önálló közigazgatással biró város
lett, ahol az elöljárók, vezetők, munk ások, lakók, szóval míndenkí: fiú. FJanagan atya
igazán kongeniális alakitót kapott Spencer Tracy-ben, akit szeretetreméltó, meleg egyé
nisége,kedves megjelenése alkalmassá tett ennek a vonzó szerepnek alakítására. A film
világsikere mutatja, hogy a közönség megértette és szívébe zárta a felebaráti szeretet
e nagy hősének alakját.

A kétféle lelkiség: az egészen természetfeletti odaadás és a földönjáró, előíté

letek közt botladozó egyéniség köztí ellentét hálás témáját Amerika is szívesen ki
aknázta. Ez a tárgya a páratlan sikert aratott, bájos Magam útját járom filmnek. A Bing
Crosby által alakított káplán amerikai testvére Bach francía papjának. De neki köny
nyebb a helyzete, mert Amerikában kevesebb a hagyomány és társadalmi előítélet.

Egyházi elöljárósága is jobban halad a korral, hiszen éppen ezért küldí püspöke a meg
öregedett öreg plébános mellé, hogy új életet, friss levegőt hozzon a plébániára. A ki
csit már gyerekesen önző és kényelmes öreg plébánost mcsterlen alakította Harold
Fitzgerald. Mintha ő lett volná egyben a filmbeli egyházközség és a székeken ülő néző

sereg közhangulatának kifejezője is. Vele együtt csóváljuk a fejünket a szeles káplán
(Bing Crosby) apró baklövései és komíkus kalandjai felett, s vele együtt látjuk meg /
a káplán mókás külseje mögött az egészen szeretetben, és csak szeretetben élő lélek
melegét, apostoli tüzét. S mikor a durcás kis öreg ázottan és éhesen visszajön szökése
után: az egész valóságos és filmbelt sereg meghódolását jelenti ez a jóság előtt.

Természetes kedvességgel és egyszerűséggel oldja meg a pap egyéniségének ala
kítását a fiatal Gregory Peck a Mennyország kulcsa c. filmben. A film tárgya szép,
küzdelmes papi élet, tele sikertelenséggel és még több félreértéssel, el nem ismerés
sel. Cronín regényének anyaga túlsok ahhoz, hogy igazán ki lehetne fejezni mindezt
a filmben. Az egész kissé elnagyolt és vázlatszerű marad. Kevesebb több lett volna.
De így is szép, amit a film nyujt. A regényben egy életen át kísérjük végig két pap
különböző egyéniségét: a filmen egyetlen jelenetbe sűrítve kell megéreztetni az egy-



szerű természetességgel . odaadott, nagy sikert, eli:smeréstnem aratott áldozatos élet
felsőbbrendűségét O'Meally csak önmagát szerető, sima~s megnyerő modor mögött
törtető és önző szívet takaró egyéniségének hitványsága. közt. O'Meally püspöke és
elöljárója lesz a földön hajdani Iskolatérsénak. de a mennyország kulcsát nem ő találja
meg, hanem az áldozatos életben ·felmorzsolódott mísszíonártus. Ezért hajlik meg előtte

a lelke mélyén igazán" Istent kereső gőgös német apáca büszke lelke is, hogyaztáIl.
legodaadóbb segítőtársa legyen munkájában.

Ezekben az amerikai filmekben is, minta franciák legtöbbjén a könnyek közt
mosolygó, komikus és megható keverékéből alakul ki a ·pap alakja. Ilyennek képzeli
az ember a szentet? Nem, Pedig ezek igazi szentek. De ha nevethet rajtuk, észre
vétlenül elfogadja szentségüket is a közönség, Ezzel a színész is a legnagyobb sikert
aratta, mert meghatotta és megnevettette a közönséget, azt a két dolgot tette vele,
amit a legjobban szeret. A humor segítségével a rendező és a művész elkerüli azt a
nagy veszedelmet, hogy az ünnepélyesség, méltóság, a megjátszott és" hangsúlyozott
természetfelettiség (ami alig megjátszható és nehezen kifejezhető) viszás hangulatot
keltsen. S ha ily módon lesz a pap alakja nevetséges, az nagy veszedelem; és az
egész darab elvesztette a játszmát. A magam útját járom azzal kerüli el happy end
jében a giccs veszedelmét, hogy mikor minden az öreg pap körül forog, mindenki őt

ünnepli, őt becézi - azalatt az események igazi hőse és mozgatója észrevétlenül el
megy kis útitáskájával új' apostoli munkák felé, ahová elöljárói küldík, Ugyanazzal a
mosolygó derűvel megy, mint érkezett. Hogy itt volt, azt csak egy felépített templom,
egy rendbehozott egyházközség, boldoggá tett család, megfiataladott öreg pap, egy
éneklő, zengő kórus mutatja.

A humor nagy fegyver a vallásos filmek másik veszedelme, az unalom ellen is.
"Az unalom virusai jelen vannak mínden keresztény felekezet plébániáin és a vallásos
irodalomban" - mondja Berdjajev. Az unalmas film elvesztené minden varázsát. De
eddig ez a panasz egyetlen ilyen tárgyú filmnél sem merűlt fel. '

A francia és amerikai filmen kívül néhány németnyelvü filmen is szerepelt a
pap alakja. Csodálatos módon ezeken még az a szentimentális beállítottság érvényesül,
me ly a papi életnek mintha csak egyetlen problémáját látná meg (éppen azt, amely
máshol már jóformán nem szerepel), a coelibátust. A Richard Voss regényéből készült
Fehér barát olcsó romantikéje és egészen téves beállítása (az anya fogadalma nem
kényszerítheti a fiút arra, hogy pap legyen, ha nem érez rá hivatást) és a nemrégen
felújított Kirchfeldi pap - Hans Járay alakításában -, mely Anzengrubernek inkább
egyházellenes felfogású novellájából készült, ezen a téren mozognak. A gyónási titok
áldozata se német, se magyar változatában nem emelkedett túl a "jószándékú", de nem
irodalmi és művészí értékű alkotások nívój án. Az olasz filmalkotás él fassizmus idején
nem igen nyúlt a pap alakj ához. A második világháború óta készült Roma cittá aperta
(Róma nyilt város) az ellenállásnak egy világi és egy egyházi hősét szerepelteti. De
a film túlzó naturalizmusában az embertelen kinzások filmrevivése a film művészi

voltának rovására történik.
Az első világfilm, mely egy szent alakját vitte filmre Carl Th. Dreyer-nek, a

nagy dán ujságirónak és filmrendezőnek Jeanne d'Arc-ja volt 1928-ban. (La Passion de
Jeanne d'Arc.] Ez a film jelentős állomás a film művészet történetében. Először történt,
hogy egy egész film tárgya egyetlen arc inspiráltsága. Dreyer a .filmet a látható kűlső

tényezőknek való belső reagálására építette fel. Nem epikusan mondja el a szent éle
tét, hanem azt a per tárgyalására sűríti össze. Igy a film látszólag álló, valójában
azonban ez is mozgás, de a lélek mélységei felé. A per aktáiból merített szöveg is
így van kiválasztva, hogya cselekmény. egyre jobban a mélységek felé hatolj on.
A központ Jeanne d'Arc az odaadás erejét sugárzó arca - Falconetti személyesíti meg.
A körülötte megjelenő számtalan ellenséges és ellenszenves papi arc csupa akció,
akik hadmüveleti terv szerint dolgoznak. Ezek a való élet kaleidoszkópszerű sokféle
ségét mutatják, a fény és árnyék különféle játékát. Közöttük Jeanne védtelenül és
egyedül áll, már előre halálra ítélten, mintha már egy más, nem földi világból való
lenne. Dreyer müvészete az, ahogy a filmkocka megfelelő helyén víllantja fel, hol az
egyik, hol a másik egyházi bírának az arcát, amint Jeanne felé közeledik, s ugyan
akkor Jeanne arcán tükröződik erre a belső reagálás., néha csak szájának egy meg-

28* 435



vonaglásával, vagy fáradt szemeinek csaknem megvető lehúnyásávaI. Dreyer intenciói
szerint Falconetti meg tudta valósítani, hogy arca, mint egy gyüjtőlencse egy pill a-

.natba sürítve tükrözte vissza a sokféle arcból feléje törő behatásokat. A fájdalom vég
telen skálája fut végíg arcán és oly közel hozza a szenvedést a nézőhöz, hogy érezni
véljük remegését, legördülő könnyeinek sós izét. Dreyer annyira a valóságra törek
szik, hogy színészei nincsenek kifestve, adiszletek, kosztümök egészen leegyszerüsi
tettek, stilizáltak. A dráma csaknem mindig egy fehér fal előtt folyik le. Mégis egy
egy részlet erős kihangsúlyozásával, egy ablakkeresztvasnak a földrevetődő árnyéká
val éreztetni tudja a történelmi időt és helyet, ahol a dráma lejátszódik. Bár filmjének
külső keretéhez felépítette Franciaországban a középkori várost, ez nem lesz nagy Iát
ványossággá, mint az amerikai történelmi filmeken. Dreyer stilusának lényege a feszült
ség, s ezt az egész filmen át ugyanazon a tragikus magaslaton tudja tartani. A Jeanne
d'Arc filmnek nagy sikere volt, nemcsak Franciaországban, hanem világszerte, és Dreyer
nevét a film legnagyobb müvészeinek sorába emelte. Mindenesetre érdeklődéssel kell
várnunk azt a filmet, melyet most Angliában készít Stuart Máriáról.

Olaszországban Szent Antal, majd Don Boscó életét vitték filmre, Németország
ban Szent Erzsébetét, Franciaországban Pére Foucauld-ét. Ez utóbbi és a Don Boscó
film nemzetközí versenyen kitüntetést ís nyertek. Mindezek a filmek arra törekedtek,
hogy a szent életét apró jelenetek mozaikjából rakják össze, vagy inkább illusztrál
ják. Es éppen ez a főhíbája az efajta filmeknek. Feltételezi a szent életének alapos
ismeretét. Míntha az életrajzot olvasnok, a film egy-egy jelenetet felvillant, aztán
hirtelen más kép következik. A belső összefüggés nincs így meg, nem folynak az
események egymásból, nincsen sem érdekesen folyó mese, sem drámai feszültség, sem
előttünk kifejlő lélekrajz. Ezeknek a filmeknek igy nem is lehetett igazi sikerük, bár
mindegyikben voltak felejthetetlen szép jelenetek, képek. Különösen szép, filmszerűen

megoldott jelenetek voltak a Szent Antal-filmben, mint a szépséges prédikáció Rímini
ben, ahol a szent az embereknél süket fülekre talált és azért a halakhoz szólt a tenger
parton ... Egy másik kép: a meggyilkolt ravatala mellett a gyilkossággal vádolt ártat
lanságát hangoztatja. A védelmére kelő Szent Antal szavára: Kérdezzük meg a halot
tat, megmozdul a meggyilkolt és gigászi árnyéka a templom falára vetődik. Ez az
óríási árnyék döbbenetes erővel érezteti a természetfeletti megjelenését és minden
földi erőnél nagyobb erővel való munkálkodását. Csak ezt a nagy árnyat látjuk, a
halottat nem, és éppen ezért a halott jobban jelen van és jobban ható erő, mintha
őt magát látnók.

A szentek életének filmrevitelében szerencsésebb az a megoldás, midőn a szent
életéből egy részletet ragadnak ki és azt realizálják a filmen. Ez a megoldása a most
elkészült nagyszerű francia Szent Vince-filmnek (Monsieur Vincent). Ez Richmont grófjá
nak megtérését viszi vászonra. A nagyszabású filmet a hívek által összeadott 80 millió
frankból készitették. Rendezte Maurice Cloche, Jean-Bernard Luc scenáriuma szerint,
melyhez Anouilh írta a dialógusokat. Szent Vince alakját Pierre Fresnaye alakította,
élete legnagyobb sikerét aratva. .

Lisieux-i szent Terézről két film is készült. Az első a szent életét akarta meg
jeleníteni, nem a művészet eszközeivel, hanem az érzelmek felkeltésére pályázva. Ezt
Pesten is játszották. Sokkal sikerültebb volt egy másik feldolgozás, mely sajnos, nem
került el Magyarországra. Itt a film hőse kis Teréznek egyik unokatestvére, Az ö élete
tragédiája, szerencsétlen házassága, lelki átalakulása párhuzamosan halad kis Teréz
növekedésével az életszentséghen, mig végre az összetört szívü asszony a szent rava
talánál érti meg szenvedése értelmét és találja meg lelki egyensúlyát. Kis Teréz itt
csak ritkábban jelenik meg a vásznon. de mégis ő uralkodik az egész filmben. Az ő

lelke, szentsége tölti meg a levegőt, az ad indítást, magyarázatot, értelmet mindennek.
. Iréne Corday alakítása kíváló.

Amíg a Werfel Bernadette-jéből készült filmet nem láttuk, sokak előtt úgy lát
szott, hogy a szentet nem is tudja színész igazán alakítani. Mint csodálatos jelenség,
vagy jelen nem lévő, de ható erő többször szerencsésen szerepelt. Igy a Keresztes
háború c. nagyszabású Cecil B. de Mille-filmen a keresztes háborút hirdető Szent Ber
nát alakja felejthetetlen, lélekbe markoló kép volt. De ez csak egy villanás, egy
fénysugár volt a filmen. Vagy a Thornton Wilder regényét, s Szent Lajos király hid-



lát feldolgozó filmben e regényben szereplő Juniper atya, aki a lezuhanó hídon életét
vesztett öt ember sorsát kutatja, a filmen szerenesés ötlettel a templomban prédikáló
páter lesz, aki a megrendült tömegnek mondja el az öt életet, bebizonyítva rajtuk
metszette el, mikor azok erre érettek lettek. Ennek a páternek nagyszerű, szinte
az Isteni Gondviselés bölcseségét, hogy ezeknek az életeknek fonalát éppen akkor
gigászi alakjával körülfogva a film természetfeletti magasságba emelkedik.

A Bernadette c. film története hasonlíthatatlan tökéletességgel meg volt írva,
teljes történeti hűséggel, egy nagy író megelevenítő erejével, Werfel Das Lied von
Bernadettee c. regényében. A film nagyon bölcsen híven követi a regényt, és annak
erényeit a filmen is érvényesíti. Egy kíváló pap mondta erről a regényről, hogy soha
még könyvben úgy nem érezte a természetfelettí erők jelenlétet, mint ebben. Pedig
az író nem beszél erről egyetlen szót sem. Csak leírja, hogy a földí erők és hatal
masságok mindent, mindent elkövetnek, hogy megakadályozzák e megfoghatatlan, cso
dálatosnak ható természetfeletti erőnek érvényesülését - s mégís az diadalmaskodik,
könnyedén, magától értetődően, a legváratlanabb módon. A gyermeki egyszerűséget,

az alázatos és engedelmes eszközt Isten kezében: Bernadette-t, a parasztlánykat tökéle
tesen játszotta meg Jenifer Jones. (Alakítására meg ís kapta az Academy Awards
díjat.) A hivő számára elég lett volna az ő arcát látni, hogy tudjuk: most valóban
látja a Boldogságos Szűzet. Természetesen a közönségnek kellett, hogya Szűz való
ban látható legyen, nehogy az a téves látszat ébredjen a nézőkben, hogy Bernadette
képzelte csak, hogy a Szűzanyát látja. A jelenés a filmnek, sajnos, legsikerületlenebb
része, s a legtöbb kifogás ez ellen esett. A jelenés földiességében még a templomain
kat elárasztó gípsz-szobrok banaIításán is túltett. De maga a film igazi életet, igazi
embereket hozott elénk. Elhinnők, hogy Bernadette apja, s még inkább: anyja, a szom
szédok előttünk éIík az életüket, s annak véletlen tanui vagyunk csak. Egyszerűség

gel és komolysággal játszotta szerepét a lourdesi plébános. Híven az Egyház meg
gondoltságához nem hisz a jelenésekben egészen addíg, míg kétségtelenül meg nem
bizonyosodott azok természetfelettiségéről.De akkor aztán rettenthetetlen bátorsággal
és kitartással áll a jó ügy szolgálatába, és Bernadette atyai pártfogója, védője lesz.

Egészen egyedülálló a szeritekről szóló filmek történetében is az a keskeny
film, melyet a Fülöp-szigetek vértanujáról forgattak: Ria Raga eimen. A fiatal benn
szülőtt leánykát hitéért szülei csaknem agyonkínozták. Betegen élt még néhány évig,
s ezalatt a Societas Verbi Divini atyák lejátszatták vele, bűnbánó szüleivel s a hivők

kel megtérése és szenvedése történetét. Ria Raga nemsokára ezután meghalt, s bol
doggáavatása már folyamatban van. A rendkivül érdekes és megrendítő filmen tehát
a "szent" alakját maga a szent játszotta.

Több kísérlet történt arra is, hogy magának az Úr Jézusnak életét, főleg a
Passiót filmre vigyék. A némafilm ebben is művészibb volt a hangosfilmnél. Az Olasz
országban készült nagy Krisztus film (Krisztus: Antonio Novelli, Mária: Leda Gish) a
renaissance nagy festőinek képeitől megihletett nagyszerű jeleneteivel ünnepélyesebb,
ruéltóbb volt a tárgyhoz a hangosfilm realitásra törekvő pepecselésénél. A sivatag
homokbuckáit elözönlő himbálózó járású dromedárokon és elefántok hátán jövő három
király és pompás kísérete, vagy a kánai mennyegző (Tintoretto) és az utolsó vacsora
(Leonardo) megelevenedett káprázatos festmények voltak. Duvivier hangosfilmjébena
valódi Jeruzsálemet próbálta megeleveníteni, de itt abba a hibába esett, hogy a vég
telen áradású tömegben magának az Úr Jézusnak alakja elsikkadt, elveszett. A nagy
sikert aratott Királyok Királya c. filmben is sok kifogásolni való akad. Ez a film nem
katoIíkus felfogással készült, hanem az Amerikában olyan gazdagon burjánzó szek
ták egyike inspirálta. A főszereplő - Werner Bross - kiválasztásában is az a ten
dencia érvényesült, hogy az istent vonások háttérbe szorításával inkább az ember
Krisztus lépjen előtérbe. Felejthetetlen szép volt a film második felében a színes hús
vét reggel és a mennybemenetel Doré metszetétől ihletett igazán fölséges képe, a
mennybeszálló, a felhők forgatagában egyre távolódó Úr alakjával.

A páratlan sikert aratott Ben Hur néma, majd hangosított filmjében az Úr
Jézus, mint állandóan ható és mozgató erő jelen van, de maga sohasem jelenik meg,
csak olykor nyúlik bele a képbe a keze, amint Szent Józsefnek fát fűrészelní segít.
vagy a szomjuságtól elepedő Ben Hurnak vizet ad.
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Onkénytelenül kivánkozik, hogy befejezésül szóljunk azapácákalakjá'ról is.
De erről majdnem jobb hallgatni, Az ő rejtett életük annyira ismeretlen a filmirók
és színészek előtt, hogy mást, mint hamis képet alig látunk róluk. Még a katolikus
filmeken is inkább szembetűnő hibáikkal (Bernadette, Mennyország kulcsa) jelennek
meg, mint áldozatos, odaadott életükkel, hogy pl. a Trópusi mámor embertelen, rideg,
külsőséges, merev apácáit ne is emlitsük. Egy kedves és meleg kép szerepel epizód
ként a Kék fátyol c. francia filmben egy zárdabeli elsőáldozásról, ahol az apácák és
a nurs pótolják az anyai szeretet hiányát a magára hagyatott kislánynál.

A Jó Pásztor-apácákat alapító Le Pelletier Mária szenttéavatásának előkészíté

sére Augérs-i anyaházukban vettek fel egy csodálatosan szép filmet. Ez tulajdonképen
Dokumentum-film, de művészí szépsége a legnagyszerűbb filmalkotások közé emeli.
Egy nap a klauzurában a címe (Une journée ehez les cIoitrées), s pápai engedéllyel
valóban ott vették fel, a züllött lányok megmentéséért dolgozó, magukat értük áldo
zatként felajánló apácák klastromában, a csendes és néma Magdolnák, műhelyekben

és kertben, földeken dolgozó apácák közt, ahol bűnös és bűntelen egyforma, mind Isten
szolgálója. Ezen a filmen keresztűl egyszer a hivő is benézhetett az áldozatos életek
egyszerű titkaiba. Ki felejthetné el az ünnepélyes fogadalomtétel felséges jelenetét,
midőn az apácáknak talán százai is földreborultan fekszenek az oltár előtt és társaik
mérhetetlen nagy fekete halotti lepellel leborítják őket: meghaltak a világ számára,
hogy megszülessenek az isteni életre.

A II. világháború után készült Olaszországban egy nagyon szép film: Az élet
egy napja címen, Blasetti rendezésében. Egy apácazárdába menekülő partizáncsapatról
szól, kiket az apácák, bár nem tudják, kicsodák, szeretettel befogadnak, gondoznak,
ápolnak, s ezért életükkel Takolnak. Fölséges és felejthetetlen jelenetek váltják egy
mást a filmben, szép és nemes apácaalakokat hoznak egészen közel hozzánk. KiiIönösen
a főnöknő a legszebb női alakok egyike, akiket a művészet adott nekünk.

A magyar filmekről majdnem jobb nem beszélni. Bulla Elma a színpadon ihlet
tel és mély átéléssel keltette életre Szent Margit alakját Ujházy György darabjában, de
a Gárdonyi Isten rabjai c. regényéből készült egészen sikerületlen filmben idegeniiI
mozgott és élettelen maradt. Az apácák alakjai nevetséges karikatúráknak hatottak.
Jó szándékkal, de teljes hozzá nem értéssel készült Beáta és az ördög c. filmben a
szép fiatal apáca nem megy feleségül a szerelmes ifjú grófhoz, mert Isten iránti sze
retete és hivatása a zárdában teszi őt boldoggá. De a film rendezőinek halvány fogal
muk sem volt a zárda belső világáról, fegyelméiől, szervezetéről, az egyházi elöljárók
hoz való viszonyáról, a szereplő színésznőknek meg arról, hogy mozog és beszél egy
apáca. Igy a katolíkus néző kénytelen volt mindkét film komolynak szánt jelenetein
hangosan nevetni és a hazug, és hamis ál-vallásos beállítottságon bosszankodni. Papok
a magyar filmeken inkább csak a vidéki élet epizódfiguráiként, mint jóízű, anekdotázó,
falusi plébános (Rózsahegyi) jelennek meg. A legsikerültebb magyar filmek egyiké
ben, az Emberek a havason c. filmen, szépen jelenik meg egy jelenetben a csíksomlyói
Mária-szobor, a búcsú, melyben Erdély szíve dobog, s a ferences atyák szerető együtt
érzése, segítő készsége, az ő népük, a szegény székelység iránt.

Ebből a rövid összefoglalásból is látszik, hogy a XIX. század materializmusától
és racionalizmusától megcsömörlött, a haladás bálványában csalódott emberi lélek újra
a lelkiség felé fordul és ellenállhatatlan erővel egy új spiritualizmus felé halad. Ebben
mely kétezer é~ óta változatlenul hirdeti ugyanazt a megalkuvás nélküli lelkiséget.
a törekvésében irányt, útmutatást, tartalmat csak abban a kereszténységben találhat,
A nagy művészek és a nagy vállalatok megérezték a közönség változott ízlését, s
nemcsak az itt tárgyalt, de sok szép más filmben is ezt a lelki szomjúságot igyeksze
nek kielégíteni. 'Azt mondhatjuk, hogy a film művészete ebből a szempontból a leg
jobb úton halad, és sokban megelőzve a tanító Egyház lassúbb tempóját, élőbben, ele
venebben, magával ragadóbban mutatja be az igazi lelkiséget, mint pl. a hivatalos
vallásos irodalom, sajtó és prédikáció. A film kilépett defenzív, saját állásaiba vissza
vonuló tartózkodásából és megindult világhódító útjára a keresztény lelkiség hirdeté
sében, Letagadhatatlán .tény, hogy Budapesten az idei szezón legnagyobb filmsikerei
a Magam útját járom és a Les Lettres Prancaises által unalmasnak mondott Bernadette
voltak, s nem Borgia Lukrécia hátborzongató története, Dr. Göbbels magánélete' és
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Kalózok kapitánya, melyek az emberi léleknek kevésbé emelkedett ösztöneit és érdek
lődését elégítik ki.

A film a művészetek közt a legfíatalabb, alig ötvenéves, de a legelterjedtebb,
s szuggesztív ereje a legnagyobb. Születése után jóideig a katolikusok bizonyos le
nézéssel tekintettek rá, miért is a film egészen a nem-katolikus és nem-hivő rétegek
kezébe került. Mikor az Egyház részéről érdeklődés mutatkozott a film, mint nagyheté
erejű tényező iránt, ezt általános szkepszis fogadta.

Az 1930-ban kiadott Divini illius Magistri c. nevelésügyi encyklikában mutatott
rá először a Pápa a film nagy hatására, veszedelmére, de egyben pedagógiai erejére is.

XV. Benedek pápa 1920 január 5-én hagyta jóvá az első katolikus filmvállalatot
Bresciában, melyet Szent Márkról neveztek el. Ennek célja volt a keresztény gondo
latot terjesztő filmek készítése és terjesztése. Az első ily vállalatot több követte Európa
szerte, s azután nemsokára Észak- és Dél-Amerika földjén. Ezek a szétszórtan működő

intézmények magának a pápának kívánságára 1928-ban nemzetközi katolikus szövet
ségben egyesültek: L'Office Catholique International du Cínema (O. C. I. C.). Ez a
szövetség La Háye-ban látott napvilágot, a Nemzetközí Katolikus Nőszövetség kongresz
szusa alkalmából, s nagyjelentőségű tényezővé lett. Több nemzetkőzi kongresszust
rendezett, Münchenben, majd Bruxellesben (1933), az 1938-as kongresszust Bécsben
már nem lehetett megtartani. De a II. világháború után 1947-ben Bruxellesben a Nem
zetközi Művészeti és Filmhét alkalmából ismét összegyűltek 19 nemzet képviselői,

Európából, Amerikából és Afrikából.
A katolikus filmgyártás kátéja XI. Pius pápának 1936 június 29-én kíadott Vigi

lanti cura c. encyklikája. XII. Pius pápa még bíboros korában, 1934 április 27-én a
pápa nevében újabb utasításokat és irányelveket adott a katolikus film számára, ki
jelentve, hogy "a film a leghatalmasabb és leghatásosabb eszközzé fog válni". Mint
pápa 1945 július 14-én az amerikai filmproducereket magánkihallgatáson fogadta, majd
ugyanez év augusztus 26-án a katolikus művészekhez és szerzőkhöz, négy nap mulva
az Egyesült Államok filmujságjainak képviselőihez szólott, Mindezek a megnyilatko
zások mutatják, hogy az Egyház feje mennyire értékeli a filmben rejlő nagy lehető

ségeket, s mennyire azon van, hogy azt az Isten űgyének szolgálatába állítsa. Ugyanezt
a célt szolgálja a több országban felállított filmbíráló bízottságok működése. Ezeknek
a célja a közönség figyeImét a jólsikerült filmekre felhívni és a károsaktól óvni. Igen
kényes feladat, s nagy a veszedelem, hogy a filmek bírálatánál maradi és kicsinyes
szempontok kerekednek felül a kákán is csomót kereső szőrszálhasogatás. Ahol ilyen
bizottság nincsen, mint nálunk, a katolikus sajtóra hárul a felelősség, hogy irányt
mutasson a filmek megítélésénél. Ennek a felelősségnek ébrentartására alakult Rómá
ban a Pro Deo-intézet a katolikus sajtó képviselői számára. Tágabb értelemben ide tar
tozik nemcsak a nyomtatott sajtótermék, hanem a felolvasás és film által történő hír
adás is. Természetesen a bírálóknál még nagyobb felelősség van a producereken. s
mindazokon, akik bármilyen módon aktív részt vesznek a film előállításában. Ezen
a téren nagyon kevesen vannak felelősségük tudatában, pedig a művészeknek ugyan
csak lenne módjuk tiltakozásukkal és közreműködésük megtagadásával irányítani a
filmprodukció szellemét. H. Boros Vilma

A KERESZTÉNYEK SZEREPE A BÉKE
MEGTEREMTÉSEBEN

1946 márciusában megjelent Rómában egy kisformájú kék füzet, eime ez volt:
,.Unitas", alcíme pedig: "Nemzetközi negyedévi folyóirat, az Unitas Szövetség kiadása".
Mi a célja ennek a szövetségnek? P. Boyer S. J., a Pápai Gregorián Egyetem tari ára
és a mozgalom megindítója, kifejti a vezércíkkben. A program lényege a következő:

"Különböző nevet viselő keresztények egyesüljetekI Elsősorban a keresztények
kötelessége ,Istent megvallani és másokkal' megismertetni, a szabadságot megvédení..
a családot támogatni, a memzetí és nemzetközi egyetértést előmozdítani! Ha minden
keresztény összefogna, nyert ügyünk volna,"
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Tehát nem arról van szó, hogy doktrinális és kifejezetten vallásos sikon köze
ledjenek egymáshoz a szétszakadt testvérek - egy ilyen akció kívül esik a laikus hívek
hatáskörén -, hanem arról, hogy közösen küzdjenek a keresztény elvek érvényesülésé
ért, ami annyit jelent, mondja igen helyesen P. Boyer, mint az emberiség egységéért
harcolni. Van-e ennél magasztosabb feladat, van-e méltóbb arra, hogy minden erőn

ket szolgálatába állítsuk?

* * *
A zsidók Egy-Istene, a választott nép kizárólagos Istene, amely az egy-emberi

ség Egy-Istenévé válik: ez a tény a keresztény forradalom tengelye. A csodálatos
Ut unum sint összefoglalja az Evangélium egész tanítását. A görög állam egocentriz
musa, a választott nép egocentrizmusa mintha egyszerre csak szétfoszlott volna és
megs:zületett belőle a szeretet· hatalmas áramlata, amely elborította az emberiséget.
Mindnyájan Ábrahám fiai lettünk; sőt mi több: a Megtestesülés révén az isteni Atya
kimondhatatlan ajándéka szállt le hozzánk. Testvérek a bünben, testvérek a Megvál
tásban. ezentúl egyetlen nagy család lettünk. "Mindnyájan Isten fiai vagytok, akik
megkereszteltettetek a Jézus Krisztus nevében. Nincs többé zsidó, sem görög, sem
rabszolga, sem férfi, sem nő, mindnyájan egyek vagytok a Jézus Krisztusban" 
mondotta az Apostol. Egyek ugyanazon Atya fiainak kölcsönös szeretetében, egyek
a kegyelemben, egyek a Megváltásban, mindenkor egyek.

Sőt a keresztényeket erősebb kötelék füzi egymáshoz, mint a legszeretőbb

családtagokat, hiszen e~y test tagjai: az Egyházéi, egymástól elválaszthatatlan tagok
.és fejük maga a Krisztus,

Ezek közismert dolgok, de vajjon megértjük, átéljük-e, amit az "Ut unum sint"
jelent? 0, jaj, látunk egymástól elszakadt testvéreket, az Egyházon kívül és belül!
Testvéreket, akik képesek voltak egymást öldökölni a szeretet és a béke Istenének
nevében! De hagyjuk a multat, hadd temesse el halottait ...

A szeretetben való egységből folyik természetszerüleg a békeüzenet, amely az
Evangéliumból árad. Jézus azért jött le a földre, hogy több élet legyen; mielőtt az
mennybe ment, a Békét hagyta ránk; "Boldogok a békességesek, mert ők Isten fiai
nak fognak hivatni". Hogyan lehetséges, hogy egyazon Atya fiai, egyazon test tagjai
elvegyék egymás életét? A kimondhatatlan Béke birtokosai hogyan türhetik, hogy
a háború megfertőzze az Isten művét?

A békeüzenetet az Egyház sohasem szünt meg hirdetni. Rengeteg hiteles szöveg
tanúskodik erről. Szent Cyprián már a III. században arra figyelmezteti a kereszténye
ket, hogy szeressék ellenségeiket és kizárólag szellemí fegyvereket használjanak.
A VI. században Sevillai Szent Leander így nyilatkozik a második toledói zsinaton:
"Minthogy mindnyájan egy embertől származunk, a természet rendje azt kívánja,
hogy az összes nemzetek kölcsönös szeretetben egyesüljenek." Nagy Szent Gergely
pedig ezt írja Lombardia királyának: "Békeszereteteddel megmutattad, hogy szereted
az Istent, aki minden béke szerzője." A VIII. században Szent Miklós pápa azt mondja
a háborúról, hogy "annak eredete mindig sátáni". A feudális kor zűrzavarában Krisztus
Helytartójának tiszta alakja úgy emelkedik ki, mint a respublica christiana élő példája.
A szavakhoz új intézmények is járulnak: az egyházi döntőbíróságok, Isten békéje a
X. szézadban, a Treuge Dei a XL-ben, az első lovagrendek, a Templomosok. Ápolók,
melyek a XII. századtól kezdve valóságos nemzetközi rendőrség szerepét töltik be.

Az egyházatyák, a kánonjogászok és teológusok Szent Ágostontól kezdve
Aquinói Szent Tamáson keresztül a VI. században élt Víctoriáig és d XVII. század
beli Suarezig összefüggő tanítást dolgoznak ki a békéről és az igazságos háború fel
tételeiről. Ferencesek, dominikánusok, majd később II jezsuiták, spanyolok és főleg

olaszok, állandóan figyelmeztetik a fejedelmeket a békével kapcsolatos kötelessé
geik;re. Az Egyház tanítása a békéről olyan szilárd alapokon nyugszik, hogy amikor
a jus gentium a Reformációval laicizálódik és kimondják a silete theologi (a teoló
gusok hallgassanak!) elvét, a jogtudomány terén a prostestáns Grotiusok és Vatelek
sem tudnak egyebet tenni, mint folytatni a katolikus teológusok elméleteit.

kl EgyhÚ tanítása a mai napig folytatólagos maradt, folyton gazdagodik ugyan,.
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de hű a szentírási alapokhoz. Ezt a tanítást a XIX. századtól kezdve főleg a pápák
szava hirdette: urbi et orbi.

A jelen aggodalmaktól és reményektől terhes. Nekünk, mai embereknek jutott
az a szép és szomorú kiváltság, hogy abban a válságos vagy inkább forradalmi kor
ban élhessünk, amely átmenet a világnak egy nagyobb, talán. végleges egysége felé.

E válságból kilábolva, az emberiség vajjon megismeri-e végül a teljes meg
békélést vagy újabb gyötrelmekre lesz szükség, hogy eljöjjön a megbékélés korszaka?

Bármilyen nehéz és kiábrándító legyen is a békéért folytatott küzdelem, a
keresztényeknek, minden kereszténynek ki kell venni belőle a részét. Amikor valaha
Európa a ba bár áradattól féltette a civilizáció értékeit, az Egyház mindent megtett,
hogy megvédje ezt a civilizációt. Ma a veszély még sokkal nagyobb: olyan gyilkoló
eszközök állanak rendelkezésre, amelyek hatóereje szinte elképzelhetetlen. Akár az
V. században, ütött az Egyház órája.

Előre halljuk az ellenvetéseket. Rómának megvan a maga elmélete a békéről

és háborúról, amelyen húsz évszázad teológusai és jogászai dolgoztak, a protestáns
egyházaknak viszont nincs, söt az egyéni kritikáról vallott elvük ezt nem is teszi
lehetövé. A békéről vallott fogalmaikba sok zavaros és individualista elem vegyül,
amely nem engedi meg a közös munkát a katolikusokkal, akiknek doktrinája sokkal
kötöttebb.

De ne higgyük ezt. Az "Unitas" programja szerínt arról van szó, hogy dolgoz
zunk "a barátság és a kölcsönös megértés" művén, Tehát éppen arról van szó, hogy
megkeressük azt, ami bennünket összeköt, nem pedig azt, ami elválaszt. Nem arról
van szó, hogy a békével kapcsolatban mindenáron a mi dogmáinkat érvényesítsük,
hanem hogy igy szóljunk protestáns testvéreinkhez: "Ime, ezt tanította erről a tárgy
ról Szent Agoston, vagy Aquinói Szent Tamás, vagy Victoria. Mi a véleménye róla?
Megfelel a saját tanításuknak? Ha igen, hajlandó-e velünk dolgozni, hogy a gyakor
latban is megvalósitsuk? Ha nem, mit ajánl? Mit tanít a békéről Grotius? Mit mond
Vatel?"

Ott, ahol Krisztus a Mester és olyan csodálatos eszköz áll rendelkezésre, mint
az imádság, lehet-e komoly egyenetlenség? Es ha még a keresztények között sem
uralkodik jóakarat, akkor hol uralkodjék?

Ismételjük: súlyos időket élünk: a politikusok, közgazdászok. pénzügyi szak
emberek alig-alig értik meg egymást. Hányan mondják közülük, elkedvetlenedve:
"A béke eljövetelét mi nem tudjuk előkészíteni. Az igazi leszerelésnek lelki sikon
kell végbemennie. Nem a mi dolgunk a közvéleményre hatni. Mi csak a nemzeti
érdekeket védjük" .

Kinek a feladata hát a lelki leszerelést előkészíteni, ha nem a Béke Fejedelme
hiveinek? A két háború között a protestánsok talán a katolikusoknál is bátrabban
küzdöttek a gyűlölködés leszereléséért. Nem áll jogunkban azt mondani, hogy a
győzelem nagyobb lett volna, ha a katolikusok is olyan buzgóknak mutatkoznak,
mint a protestánsok. Pedig... Napjainkban azonban a gyülölködés leszerelése az
emberiség élet-halálkérdése. Az atombomba esztelen fenyegetésével szemben ho
gyan vonhatnák ki magukat a keresztények, az összes keresztények kötelességük
alól? Elképzelhetőbb-e ennél szebb, keresztényibb kötelesség? Hogy a halál és pusz
tulas szellemével szemben az élet szellemét képviseljék, hogya gyülöletre szeretettel
feleljenek?

Ezek csak szavak, mondják egyesek. De ha úgy van, akkor ez egy okkal
több, hogy gyakorlati megoldásokat keressünk. Van-e annál gyakorlatibb megoldas,
mint a különböző keresztény felekezetű emberek közös munkája, akik a Kereszt ár
nyékában egyesülve, kéz a kézben, az Evangéliumtól kérnek tanácsot?

Előfordul, hogy hitetlenek gúnyosan vágják a fejünkhöz: "Ti a békét akarjá
tok. hát miért nem valósítjátok meg először magatok között? Miért a harc a dogmák
és tanítások miatt? Azt akarjátok, hogya világ egy legyen, az egység viszont
még nálatok sincs meg, pedig ugyanegy Istenre hivatkoztok, és Mesteretek kőzös!

Láthatjátok, a széthúzás szelleme együttszilletik az emberrel. Nincs mit tenni ellene,
ha még azok sem tartják be a parancsot, akiknek 'meghagyatott: Ut sint unum!"
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· Míndennek il megvalósitása reánk vár. Mindezt véghez kell vinnünk. Korunk ke
reszténységére nézve rendkívül megtisztelő, hogy ez a feladat jutott osztályrészül első

sorban a keresztényeknek, mert ez az ő feladatuk. A testvérek közöttí szakadás
kétszer hasította szét az Egyház varratlan köntösét, másodszor istentelen háború is
járult hozzá, éppen abban az időben, amikor a pogány Európa szívében ütött tanyát.
Ma a halál tanyázik az emberiség szívében. Itt az idő, hogy az összes keresztények
egyesüljenek a kölcsönös jóakaratban és a tevékeny békeszeretetben, az egész világ
üdvösségéért. -- mert csak ők tudják azt biztositani. Miután négy évszázadig egymás
ellen küzdöttek, most nem .azért fognak harcolni, hogy egymás életét elvegyék, ha
nem a halál ellen, amely az egész emberiséget fenyegeti. Ezért majd megbocsáttatik,
amit eddig egymás ellen vétettek. A. D. Toledano

SZINHÁZ
MÉLA TEMPEFŐI

Csokonai színjátéka aKamaraszínházban.
Mai színre alkalmazták: Schöpflin Gyula és Benedek András.

A húszéves poéta, aki a Tempefői írásakor színházat, színpadot nem is látott
még, a maga életének drámájából nem azt öntötte formába, amit már átélt: a zabo
látlan költőtermészet összeütközését az iskola szabályaival - hanem hátborzongató
pontossággal rajzolta meg ezután szerzendő tapasztalatait a költő sorsáról Magyar
országon.

Különös iróniája ennek a sorsnak: a gyermekifjú Csokonai keserű gúnnyal és
asztalfiók-adta bátorsággal ábrázolja a kártyára, kopóra, mulatságra, a világon min
denre pénzt dobáló magyar urakat, kulturálatlanságukat, nyers szórakozásaikat,par
lagi ízlésüket. Amikor aztán csakugyan megismerkedik velük, a Dorottya egyik 
adományokat nyugtázó - jegyzetében, s az alázatos levelek és ajánlások egész sorá
ban írja meg ismeretlenül heverő darabjának palinódiáját. Nem tudom, a Tempefői

szatirikus jelenetei szomorúbbak-e, vagy ezek a nyugtázó jegyzetek, köszönö és kö
nyörgő levelek ...

Egyéb változáson is ment keresztül Csokonai rövid élete folyamán. A Tempefőí

színrealkalmazói beledolgozzák a darabba ezeket a változásokat. A húszéves költő a
debreceni disznótoros-költészet vaskos ízléstelenségeitől megcsömörölve (bár egy kis
szókimondástól vagy huncut tréfától maga sem idegenkedik sem most, sem később) 
a poeta doctus méltóságával nézi le a népköltészet durvaságát. Aki az eredeti Tempefőit

csak a Kamaraszínház előadása után olvassa el, meglepetve láthatja, hogy a darab
ban nem Petőfin, Bartókon, Kodályon nevelődött népdal-kultuszt talál: ellenkezőleg,

egy igen gusztustalan népmesét mondanak el az úri világ pórias, műveletlen ízlésé
nek bizonyságául. Az áttlolgozók a húszéves Csokonaitól a harmincéveshez fellebbez
tek - ahhoz, aki nemcsák a Parasztdalt, a Szegény Zsuzsitírta meg, nemcsak az első

somogyi iskoláról és a huszadik szézadról álmodozott, hanem prózai írásaiban egyene
sen a népköltészet termékeinek felkutatására bíztatta kortársait. Igen helyesen tették,
hogy sok szép Csokonaí-vers mellett ilyen prózai megnyilatkozásokat is beleépitettek
a darabba.

Vitathatóbb (dramaturgiai szempontból is), hogy az egyébként igen friss és
mozgalmas harmadik felvonásba, amelyet a Csokonai által jelzett, de a töredékben meg
nem irt deus ex machina is terhel (a szegény poéta gróf-voltának kiderülése) a Mar
tinovics-összeesküvés leleplezését és az azt követő súlyos ítéleteket is belevitték. Iga
zuk van annyiban, hogy a magyar költő sorsához a nyomorúságon és élösdiségen
kívül a politikai üldöztetés is hozzátartozott. De a motívum túlságosan súlyos egy
dalokkal-tánccal fűszerezett happy end-del végződő darab utolsó felvonásához. Tempe-
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