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"Filozófiai regénYlro . Vajjon van-e ennek a jellemzésnek, melyet az újabb
angol irodalom egyik Iexikonszcrü ismertetésében Morgan neve után olvastunk, olyan
áliillánossagban is elfogadható jelentése, mely jogosulttá teszi, hogy ilyen műf'ajt

meghatározó nyomatékkal használjuk? Nem azt érzi-e bárki, aki Morgan könyveit
olvasta, hogy az idézett kifejezés öreá is csak a benne rejlö önellentmondás
révén talál?

Főlfedező regény

Nincs író, aki kegyesebb, s egyben kegyetlenebb zsarnokot ismerne saját vá
lasztott műfajánál, - nincs olvasó, akinek tetszését vagy nemtetszését elkerülhetet
lenül ne befolyásolná a törvényeknek az a könyörtelen szövevénye, amit ez á rövid
szó: regény, egy·egy olvasmányának címe alá illesztve, magában rejt. A filozófiai
értekezésnek hasonlóképen zsarnoki természete van, s már eleve joggal kételkedünk
abban, hogy az írói szeszélynek sikerülhet - mégha a legnagyobb ügyességgel, tech
nikai jártassággal is párosul - két ilyen zsarnokot egyszerre kiszolgálnia. vagy éppen
különleges, az irodalom eddigi gyakorlatában nem ismert hatásokra törekedvén, 
egymás ellen kijátszva -, őket e törekvésnek szolgálatába állítania.

Akad tán valaki, aki erre a mondatra fölüti fejét, s így tiltakozik: már hogyne
ismernénk az irodalom gyakorlatában olyan regényt, ami nem csupán emberi sor
sokba, hanern a filozófia legizgalmasabb fejezeteibe is beavatott bennünket! - és
talán ugyanaz a példa jut eszébe, mit nekünk is meg kell itt emlitenünk. Nem nehéz
kitalálni, hogy Thomas Mann "Varázshegy"-ére gondolunk. Ennek a regénynek való
ban vannak fejezetei, melyeket párhuzamosan lehet olvasni Bergsonnak, a nagy
francia filozófusnak idöelméletével, mert hiszen itt is, ott is a lélek órajárásától füg
gdlcnü] lepergő benső idejével, századunk egyik legdöntőbb felfedezésével isrnerke
dünk meg.

A tiltakozó csak akkor tévedne, ha Bergson és Thomas Mann egyes fejezeteit
époly kicserélhetőknek tartaná e párhuzamosságra hivatkozva, mint amilyen könnyű

szerrel elképzelhető ez a csere Morgan esetében, akinek számtalan lapját nem tekint
hetjük egyébnek, mint akár Bergson, akár egyéb filozófusok műveiböl vett idézetnek.
vagy müveíkhez írott - s meglehet, magábanvéve érdekes - széljegyzetnek. Hans
Castorpnak, a közepes tehetségű, szerény fiatalembernek, kit jó- vagy balszerencséje
tanulsávos események színterére, egymással vitázó nagyigényű tanítómesterek közé
sodor, nem volt szüksége filozófiai műveltségre ahhoz, hogy a "Varázshegy" hőse

lehessen. Pusztán emberi sorsa tette feledhetetlenné őt, illetve nemcsak öt, hanem
azokat az eszméket is, melyek az élménytöl a gondolat felé vezetö útján, emberi ala
kot öltve, csatlakoznak hozzá, hogy több-kevesebb sikerrel új tervek szerint alakítsák
fejlödését.

Megfor-tolva azt a közismert tényt is, hogy abban az idöben, mikor regényét
írta, még maga Thomas Mann sem ismerte se Bergsont, se legnagyobb irodalmi követő

jét Proustot -, most már beláthatjuk, hogy a maga módján époly főlfedező ez a
szerény fiatalember, akinek hasonmásaival alkalmasint nap mint nap, úton-útfélen
bármelyikünk találkozott, akár az említett nagy francia filozófus, ki nagyjából s 
mondhatni - véletlenül ugyanarról gondolkodott, amit ő saját élményeként élt át.
Ezt azonban nem állíthatni azokról a hősökről. akikkel Morgan ismertet meg
bennünket.
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Ortodox regény

Az ö irodalmi pályája az első világháborút befejező esztendőben kezdődik,

vagyis tizenkilenc évvel Thomas Mann első könyvének megjelenése .után. Ugyancsak
tizenkilenc évvel ez időpont előtt választották meg Bergsont a College de France
tanárául. A közbeeső korszakalkotó, fordulatokkal terhes esztendők a bergsonizmust
európai hírű misztikus írractonaüzmugsá érlelték, me ly a kor gyötrő valóságától meg
riadt híveit és müvelöít régen feledett, vagy tán sohasem ismert szellemi gyönyöröket
kínáló menedékhellyel várta.

A lélek benső idejében lefolyó "teremtő fejlődést" hirdető tant e kívülről, a
kortól fenyegetett exísztenclák makacs ragaszkodása ortodoxiává, vagyis a legmagasabb
nak tartott életforma bölcseleti alapjává emelte, felépítve reá a befelé forduló
lelkiélet bevehetetlennek vélt fellegvárait, melyekből a történelmet, az órák mutatóit,
a cselekvés malmait. - egyszóval - a valóságos fejlődést teremtő valóságos idő

alacsonynak és közömbösnek, sőt szinte ellenségesnek látszott. A cselekvésnek vala
milyen fajtájára azonban minden életformában - tekintse bár magát magasnak vagy
alacsonynak - alapos szükség van, kivált ha egy szép napon arra ébrednek hordo
zói, hogy magatartásukat csőd fenyegeti. Ez a nap, a végső veszedelem előérzetének

napja Bergson követői számára igen hamar elérkezett. Ezen a napon - amikor egyéb
ként Morgan írói pályafutása kezdődik - végleg eldőlt, igaz, hogy nem mindenki
előtt világos módon, a szellemi Európa akkori átlagos életformájának, s benne a
bergsonizmusnak a sorsa. Ettől kezdve egyre inkább megnyilvánul a magán- és a köz
élet minden területén, hogy a cselekvésnek lélekbe összpontosított, csupán befelé ki
müvelt módszere, a "teremtő fejlődés" merő illúziója csak a cselekvésnek; - merő

illúzió, me ly sokkal inkább az egyszersmindenkorra elfogadott gondolat következe
tosségéből fakad, semhogy lépést tarthatna a kor valóságos szükségletei szerint ala
kuló li általa megtagadott fejlődéssel.

Hol lehetne eredményesebben leleplezni ezt az illúziót, mint a regény műfajá

ban, melynek épúgy szab törvényt a fejlődés következetessége, akár a filozófiai érte
kezésnek a gondolat következetessége! - Hol lehetne ez a leleplezés tanulságosabb,
mint éppen Morgannál, akinek hőseit egy olyan gondolat, egy olyan menthetetlenül
hanyatló bőlcselet makacssága élteti, mely nem, vesz többé tudomást a körötte és
alatt"! meginduló új életről, a sorsdöntő fölfedezésekre csábító szűz lehetőségekről!

Vajjon megszülethetett-e volna a "Varázshegy" életerősen áradó epikája ilyen mes
terséges gátak közé szorított szellemi helyzetben, melynek legfőbb érdeke, hogy
szemeJőltakarja a jövő újonnan föltárul ó távlatait? Nem. Ebben a helyzetben felemás
tünemény jön a világra, szerte a legjelentősebb kultúrnépek irodalmaiban: a "filozófiai
regény".

Nincs színe a szőttesnek fonákja nélkül. , ,

Amilyen sokat építhetünk a mindennapi életben vagy a filozófiában a követ
kezetesen gondolkodó emberre, ép olyan kevés élvezetet s okulást várhatunk regény
beli ábrázolásától. Számtalan kitűnő regénynek hőse a sokat gondolkodó ember, sőt

a lt'!!nagyobbaknak, kivétel nélkül, ilyen életük értelmét firtató s mások eszejárásán
eltöprengő hősei vannak, csakhogy gondolataik bőségét éppen az örökké újat kereső

következetlenséglik és, a sokfelé való tájékozódásukon keresztül ábrázolt élet gaz
dagsága eredményezi. Vajjon Morgan könyveit azért nevezik-e filozófiai regények
nek, mert őket is elárasztja az élet mozgalmasságából fakadó gondolatok bősége?

Erre a kérdésre Morgan saját szavaival felelhetünk, idézve "A forrás" Lewis
ének töpregéseiből (alig különböző változatokban persze idézhetnök bármelyik más
könyvének főalakját); "az ő feladata az, hogy keresse, vajjon nincs-e kézzelfogható
egység az ember minden magasabbrendű törekvésében" - olvassuk itt, s tovább:
"törekvése az, hogy valami úton olyan állapotba jusson el, amely minden más egyebet
kizár". Ennek az állapotnak még távoli ígéretén is kapva-kap.'. gyönyörei, szerelme
itt e földön, müvészete, bőlcsélete csak annyiban és annyira értékesek számára,
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amennyire magukban foglalják ezt az ígéretet. Szerelméért eldobja a világot, hogy
elszakadván tőle, az extázisban páncélozza fel magát ellene. Vágyódik utána, hogy
bércsak egy' pillanatra istenekhez legyen hasonló: sebezhetetlen és mozdulatlan".
E szerint tehát az lenne az' író szándéka, hogy főalakjait a mozdulatlanság minden
egyebet - minden mozgást - kiküszöbölő állapota felé való törekvésükben. tehát
az "egység" - világtól elszakadt - gondolatának extázisán nem túl, hanem még
innen, vagyis mozgásukban ábrázolja? Erre az újabb kérdésre "A láng" (Sparken
broke)író-főszereplője feleljen meg. Majd látni fogjuk, hogy Morgan nevében felel:
"amit meg kéne irnia ... az a szabadság és érettség állapotának érzete", - mondja
Sparkenbroke-Morgan s nem ok nélkül teszi hozzá: "ez a halálhoz hasonlónak tűnt

föl előtte". Már kevesebb szóból is világosan megértenők, hogy Morgan filozófiai
regénye az epikus mozgalmasságról s a gondolatok bőségéről egyaránt lemond, hi
szen - ahogyan .nincs színe a szőttesnek fonákja nélkül -, úgy a regényben sincs
lehetőség a gondolatok változatos folyamatosságára, ha ezt nem táplálja alakjainak
egyik állapotból a másikba, egyik embertől vagyembercsoporttól a másikhoz vezető,

folyton új élethelyzeteket teremtő fejlődése.

Már volt szó arról, hogy a regényben minden a fejlődés következetességén
múlik, s arról is, hogy ez nem azonos a gondolkodás következetességével.: mivel e mű

fajban az utóbbi az előbbinek van alárendelve; - s most fölvethetjük a kérdést, hogy
Morgan, aki egyetlen "eszmei állapot érzetének" megirását alkalmasnak találja egy
egész legény kitöltésére, vajjon mire jut e fejlődésétől függetlenitett mozzanattal, a
termékenyalárendeltségéből Iolszabadított, talpáról leütött gondolattal? "Gondolkodás
és fejlődés magános" - feleli ő maga, s így folytatja: "egy ember életének minden
végleges valósága egyedülvaló és - szinte kiveszi szánkból a szót: - közölhetetlen".
Az így felfogott "végleges valóság" valóban az, sőt - ugyanazért, amiért Sparken
broke il halálhoz tartja hasonlónak - mi kételkedünk abban, hogy egyáltalán létezik.

Haladék és csalódás

De egyelőre ne menjünk ilyen messzire. Az irónak e könnyedén beismert vere
ségében talán nem lehetünk még ennyire biztosak, s nem vehetjük egyszerűen tudo
másul, minden további megfontolás nélkül. Higgyünk a szemünknek: kőzel tíz könyve
hever asztalunkon s ez a címük alá illesztett rövid szó: regény, mégha kételkedünk is
igazában, ébrentartja várakozásunkat. Nem lehet-e valahogyan mégis kiaknázni az
irodalom számára a lélekben lefolyó "teremtő fejlődés" bergsoni eszméjét? "Lehet
séges -- gondolja Morgan ~ átlépni, mint a külső teremből a belsőbe -, a kifejezett
képzeletbőJ az önmagában elégséges képzeletbe, s mint minden dologban, úgy a művé

szetben is, a cselekvés bizonyosságából a létezés biztonságába" . Ezek újra megdőb

bentó szavak egy író, kivált egy regényíró tollából, - hiszen minden epika végső

tagadása, ha a cselekvést elkülönitjük a létezéstől, s mint itt ez az idézet, szembe
állitjuk őket egymással. Morgan is érzi ezt, mikor így folytatja: "nem vonta kétségbe
- (t. i. Sparkenbroke) - a müvészet legfelsőbb értékét az emberi tevékenységek
között, de látta, hogy velük együtt ezt is ki lehet nőni". Az írói csődnek ezt az ismé
telt beismerését -- noha könnyed öncsalása az előbbinél is nyilvánvalóbb és ellen
szenveseba - még mindig nem fogadhatjuk el, mert Morgan szemlátomást nem nőtte

ki azt a szokását, hogy könyveket írjon: sőt - iménti kérdésünkre, hogy mi tette ezt
neki lehetövé, szintén választ kapunk tőle, méghozzá olyat, amit magától Bergsontól is
idézhetnénk. Ime:

"A' gondolaton belül egy mélyebb cselekvés nyugszik." Helyben vagyunk -,
ilt van Morgan egész esztétikájának talpköve. Mit jelent ez a nyugvó cselekvés?
Mindenekelött új oldalról világitja meg azt a tényt, hogy az író nem tart igényt 
egyfelől - sem a szerelem, halál, szabadság eszmei állapotát, vagyis gondolatát meg
előző és követő cselekvésnek, a valóságos fejlődésnek ábrázolására, - másfelől meg
nem is sajnálja, hogy ezzel kiküszőbölte a leghalványabb lehetőséget is az élethely
zeteket híven követő gondolkodás gazdagságára. Minden könyvének tárgya egyetlen
élethelyzet eszméje, egyetlen gondolat intenzitása, mit nem is érzékeltethet mással,
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mint a müfajtól gyökerében idegen, befelé forduló, belterjes ábrázolás eszközeivel.
A nyugvó cselekvés ugyanaz, amit - közérthetőbben - a cselekvés illúziójának
neveztünk, s amit kézzelfogható példákkal is bemutathatnánk itt, de elegendő, ha
közülük a legkirivóbbra emlékeztetjük az olvasókat, akik tudják, hogy Morgan min
den könyvének fötémája a szerelmi eszme, s mégis félig-aszkéta hősei semmitől sem
irtóznak jobban, mint amit valóságos szerelmi cselekvésnek lehetne nevezni. A "végső

valóságról" így derül ki, hogy a legvégső valótlanság: "az emberek - olvassuk
"A Iort ás' -ban -- megosztozhatnak a tulajdonukon, de nem osztozhatnak meg saját
magukon. Ez a szerelem titka és hatalma. Mert a szerelem az Én-ben való lehetetlen
része-sedéshez közelebb visz, mint minden egyéb emberi tapasztalat. Mint minden más
elképzelhető osztozkodás, ez sem valódi. De mégis ez a legmagasztosabb valótlanság.
A legvégső, melynek valótlanságát elísmerjük",

A dolgok logikája azonban nemcsak ezekben a mondatokban nyilvánul meg,
hanern továbbkényszeriti az írót, s a kritikust támogatva leleplezi a cselekvés illúzió
,iára cpítő regény szerkezetí titkát is, ami nem egyéb, minthogy az író - valóban
titokzatos módon - elfelejti, nem akarja vagy nem tudja már levonni a benne rejlő

szükségszerű önellentmondásból a kellő következtetéseket s valóságnak tekinti a
paradoxont. A legföbb paradoxon, hogy kénytelen a "gondolaton belül nyugvó cselek
vést" - kivetiíve - gondolaton kívül mozgó cselekvéssé átváltva ábrázolni, külön
ben nem írhatna le egyetlen sort sem. Ám ettől a kivetítéstől az illúzió továbbra is
csak megmarad i!Júziónak. A valóságba nem lehet belehamisítani a valótlanságot
akkor sem, ha történetesen a legmagasztosabb. A paradoxon ugyanis nyomban újab
bakat szül, mihelyt az író fölaggatja főalakjai köré, a nyugvó cselekvés mozgóképként
való kivetitése végett, vetítővászonnak a társadalmi környezetet.

Mikroszkóp és retorika

A főszereplőkön kívül, akik egyedül vannak birtokában a "szó- és hangnélküli
bölcseség ajándékának", a többi ember: "őnmaga számkivetettje", s a tömegek: "ter
rnószetellenesek, nem születnek és nem halnak meg, az emberi megértés poézisének
nincs jelentősége a számukra" -- sőt: "nincsen létük 'az irrealitás sikját kivéve". 
Magyarán: egyszer űen nincsenek. A kivetítési kísérletnek tehát ugyanaz a hibája van,
mint a mesebeli kírály öltözékének, mít levegőből, illetve saját meztelenségéböl
szabtak rá. S Morgan igyekszik is, hogy lehetőleg ritkán mutatkozzék fogyatékosnak.
Középponti alakjait csak akkor szerepelteti emberi környezetben, ha már nagyon
szükséges, hogy valaki' a nyugvó cselekvés kényelmesebb lebonyolíthatása végett
alájuk tolja a széket, vagy csodálatos rendelés folytán ráhibázva legrejtettebb gondo
latukra, kivegye szájukból a szót. A középponti alakok így mindössze sajátmaguk
középpontjaí, s a mellékszereplőket, a "számkivetetteket", a társadalmi környezetet
ábrázoló fejezetekből tőbbnyire már az első sorban elutaznak - úgy tűnik -, inkább
magukat száműzve. Pusztán szellemi jelenvalóságuk penetráns nyomait hagyják hátra,
ami természetesen mégsem jelent elegendő kapcsolatot ahhoz, hogy az árván maradt
statísztúkat valóságos emberi viszonylatokba csoportosíthassák.

De a "természetellenes", se élő, se holt lényeknek a természet és a társadalom
összefüggésében való megjelenítését nem is óhajtja elérni Morgan, hiszen így élet
szerűség dolgában egykönnyen lejátszanák a főszereplőket, amint meg is teszik oly
kor, ha sikerül főlocsudniok az író filozófiájának bűvőletéből. De voltaképpen még
sem fölrobbantására, hanem leleplezésére szolgálnak egy olyan illúziónak. amelyből

maguk ki vannak rekesztve, s ezért kívánatos, hogy ne legyen bennük egy cseppje
sem a benzinnél is veszedelmesebben párolgó valóságnak. Egy hierarchikusan meg
különböztetett alantasabb síkban élnek, egy olyan stílus lombikjában, amit nem hasz
nálnak velük közösen a két lappal odébb desztillálódó kivételes egyéniségek. On
állóak, de minden igazi önállóság nélkül s mert függetlenek a társadalomtól, kénytele
nek egy láthatatlan zsinórpadlás kúsza huzalain lógva, értelmetlen bábtáncot járni,
Nincs bennük csont, ami összetartsa őket, mindössze részleteik vannak: egy karkötö.
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egy füszál a hajukban. piros kalap, vagy műfogak. Az oktalan részletek naturalisz
tikus zsúfoltságában elvesztették az egyéniségüket is, egész sorsuk annyi, amennyi
beleférhet topogásra kárhozott helyzetűk leírásába. A társadalmi és az egyéni élet
összefüggéseiből egyaránt el vannak vonva, s ez az elvontság az erőtlen közös vonzás,
mely az őket ábrázoló stílust reésegve-ropogva beleílleszti a föalakok gondolatmene
teinek örökké hadaró fogaskerekébe.

Ennek a slíluskettösségnek és stíluskeverésnek, amellett, hogy a műfaj logikája
hosszúlja meg általa magát, valószínűleg lélektaní oka van az íróban; - az eszme
rezdülésekről vízronaló neuraszténíás agyvelő szövetkezik a részletekre meredö szem
lencsével s olyan mikroszkópikus panorámát teremt, amit az olvasó csak keservesen
visel el - szabadszemmel.

Morgannak csaknem minden könyve monumentális terjedelmű, s minél nagyobbra
terpeszkedik, annál inkább fölismerszik, hogy ez a terjedelem egy mikroszk ópikus szer
kezet arányait uralja. Ennek első és legfőbb oka, hogy a főalakok kezdettől fogva
egyetlen eszmei állapot euphoriájában, bizonyosfajta extázisnak már csak ábrázolás
beli arányai folytán is patologikus színezetű tartós megnagyobbodásában élnek, anélkül,
hogy az olvasó megismerkedne korábbi élethelyzeteikben jelen állapotuk indítóokaival.
Egy elvan hegycsúcson tartózkodunk, amelyik le van metszve lábairól, magáról a
hegyröl, s hiába bizonygatja az író, hogy ez a Himalája teteje, nem érezve magunk alatt
a mélyböl idáig vezetö utakat, legföljebb az ö bőbeszédűségétől fog el bennünket
némi szédület vagy émelygés.

A társadalmilag és egyénileg indokolatlan, fejlődésből kiragadott lelkiállapot
készen mutatkozik be már az első oldalon s az utolsó oldalon sem jutunk túl rajta.
Vagyis magában a regényben sincsen fejlődés, noha a reális idő síkján nem egy lelki
állapotnek megfelelő pillanatot, hanem hosszú fejlődésnek megfelelő esztendőket

vesz igénybe, amíg magát a hőseivel meglehetősen hiányosan álcázott író - egyetlen
eszméjét különböző árnyalataiban ismételgetve - kibeszéli. Egy gondolat folyton
vajúdó méhét kell szemérmetlenül megfigyelnünk, abban reménykedve, hogy sikerül
újra megszülnie őnmagát.

Mi más pótolhatná a cselekvésnek és az időnek ebben az égigérő illúziójában a
mozgást, az epika főldi valószerűségét, ha nem az író bizonykodása, szédült retorikája?
Az cpikurn minden kiterjedése egy erkölcsileg s epikailag esetleg érdekes fejlődésnek

egyetlen mozzanatába -- önmagában tökéletesen érdektelen mozzanatába - van sűrítve

s nem csoda, ha ebben a szűk keretben soha kifejletre nem jutó impulzusok képviselik
a cselekvés élményét a főalakok képzeletében. Az "Utazás" (The Voyage) tárgya pél
dául nem is egyéb, mint az elképzelt utazás vágya, mely nem fejlödik odáig, hogy uta
zás váljék belőle, vagy, ha igen, akkor is csak egy misztikusan irreális életformából
egy szatirikusan irreális életformába juttatja Barbet alakját. Morgan itt is, mint mín
denütt pusztán fogalmazásban lehetséges tényekkel, vagyis retorikával akar meggyőzni

bennünket igazáról. .

Tükör a cellában

Alapeszméje bizonyos - a misztikusoknál gyakorta megfigyelhető - fél-aszké
zis, amit Sparkenbroke szavaival igyfejezhetnénk ki: "kifelejtett érzékiség és azon belül
szerzetesi szellem"; --- tehát erotikus őmlengések egy cellában, áhítatos kacérkodás a
szeretett lényben lakozó istenséggel, a "képzettel, amit róla magunknak alkottunk".

Morgan mindig ily fülledt cella melegágyába plántálja hőseit. "A forrás" Lewis-e
semleges ország hadifoglyaként kényelmes erődbe kerül, itt kezdi meg kontemplációit,
a "sebezhetetlenség és mozdulatlanság" állapotában, mignem alkalma nem nyílik, hogy
€gy vídéki kastélyban vendégeskedő hőlgy még kényelmesebb hálószobájában folytassa
öket tökéletes egyetértésben vele a felől, hogy "a kontempláció utáni vágy a szellem
számára ugyanaz, mínt a szexuális ösztön a test számára". A hálószoba természetesen
a kastély tornyában van. A hőlgyre pedíg, meg később haldokolva hazatérő férjére,
Narwitz grófra nem azért van szükség, hogy netán fölrezzentsék Lewist eltökélt moz
dulatlanságából, mely belső szabadságának biztosítéka, hanem hogy "kézzelfoghatóvá"
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tegyék száméraennek a szabadságnak a "halállal 'és szerelemmel való egységét", saját
egyéniségük készséges elhárítása által megkimélvén őt az érte való küzdelemtőJ.

A három főalak három árnyalata egyetlim gondolatnak, mely olyannyira az
élettöl függetlenül nemzette öket, hogy érintkezni is csak a közös eszme köldökzsinór
ján keresztül tudnak. Tükrözik egymást, akárcsak á "Tükörkép"-bent (Portrait 'In A
Mirror) Nigel és Clare. E korábbi regényben a cellamotívum is, meg a misztikus fél
aszkézis motívuma is még nyilvánvalóbban jelentkezik. Nigel, a fiatal festő hosszú
délutánokat tölt a kis falusi templom hajójában egy angyalt ábrázoló siremlék előtt.

E helyen tudja ,legerősebben átérezni, hogy lélekben egyesül Clare-rel, az imádott
lánnyal, kinek képmását hasztalan igyekszik megfesteni ... "Egy délután ... az angyal
alakja aranyosan átszíneződött... Figyeltem a fénynek ezt a rendkívüli finomságát,
mely se nem hideg, se nem meleg s lefordíthatatlan a festészet nyelvére. Fölnéztem:
Clare állt mellettem." Bizonyos helyeknek, kivált sírboltoknak, mágikus megjelenítő

erejük van s ex machina, csodálatos úton valósítják meg a halál jegyében a testiektől

független, platonikus szerelmi egyesülés tüneményét. Szakasztott ez a jelenet ismétlődik

meg a pisai dóm Haria-síremlékénél "A láng"-ban, melynek alaptémája egyébként
szintén egy traumaszerű sírboltbeli extázis, egy - az íróban patológikus méreteket
öltő - hatszázoldalas képzettapadás.

A dizőz-morál esztétikai értékéről

Ebben a regényben figyelemreméltó példáit találjuk annak is, hogya kivételes
lelkek, kivételes; tárgyak és kivételes fogalmak azonosulását hirdető miszticizmus
mennyire ellenlábasa a valóságos emberi együttérzésnek s általában az érzelmeknek.
Ha a mellékalakok alsóbbrendű kasztjából, ahol - mint idéztük - nincsen születés és
halál. de ha valaki mégis meghal, erre kizárólag azért vetemedik, hogyajóerkölcsnek e
ténnyel szemben tanusított, erkölcsileg-érzelmileg tudatosan hiányos magatartása által az
író emberentúliságukat hangsúlyozhassa. Ilyen és hasonló, erkölcsileg érdekes és még
érdekesebb helyzetekben' azonban hatályossá válik a "világtól való formális elvonat
kozás" ... Maryre "A láng"-ban pusztán annyi hatása van barátnője halálának, hogy 
míkor az alsóbb kaszt esetleg szemmel tarthatja - szertartásos-üres ünnepélyességgel
viselkedik: "puhábban csukja be az ajtót". .

De éppen ezért - az erkölcsi elemnek a korábbi regényekben tapasztalt tudatos
mellözése miatt.- oly meglepö "az utazás' jóval tágabb ábrázolási felülete, számtalan
alakjával és társasjelenetével, az életformák számszerinti viszonylagos gazdagságával,
ami okvetlenül megköveteli bizonyos morális perspektíva alkalmazását. Morgan azon
ban itt is csellel él. Főalakjait ugyan beleveti a külső fejlődés folyamatába, ám anélkül,
hogy ez bármit is alakítana belsö magatartásukon. Az epikus elem gyarapszik, de
továbbra is megőrzi stiláris függetlenségét amisztikus elem. A retorika kevesebb s az
olvasó éppen örülni kezd, hogy Barbet bölcs gondolatait nem elvontan. hanem másokra
tett hatásában ábrázolva szemlélheti, mikor egyszapásra kiderül, milyen árat fizet ezért
a korai örömért. Barbetnek, a platonista-bergsonista vincellérnek mítikussá növesztett
alakját dizőz-barátnője belestilizálja dalaiba, melyekkel végül is sikerül föltüzelnie
Páris népét egy kisebbfajta forradalomra - tüntetésre a valóságos világ ellen, amely
ben - lévén gyilkosok is benne - börtönöknek is kell lenniök. Ez a nevetséges
forradalom azonban nem a világ romlott erkölcseinek, hanem Morgan erkölcsről táp
lált illúzióinak a szatírája, - a műfaj logikájának eddigi legnagyobbméretű bosszú
állása ezen az írón.

Ezek után aligha lehet kétségünk affelől, hogy a "filozófiai regény" - melynek
fogalmát itt mindvégig a kölcsönkért holmit megillető óvatossággal használtuk 
épúgy csődje egy műfajellenes törekvésnek, mint amennyire csődje, legalábbis az
esztétika szempontjából, annak a bölcseleti iránynak, mely ezt a törekvést sugalmazta.
Az a "teremtő fejlődés", mely a valósággal szembeszegülő lélekben megy végbe,
Morgannál a fejlődés következetes tagadásához vezet s ezért legfeljebb elhibázott
regényeket teremt.

Rozgonyi Iván
1 Tükörkép. Fordította Rónay György. Franklin-TársuJat, 1948.
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SZENT MARGIT A RÉGI OLASZ VALLÁSOS
IRODALOMBAN

"Igyekezzetek követni dZ Ö mélységes alázatosságát és igazi makulátlanságát,
amelyet, hogy megőrizzen. inkább lett volna hajlandó százféle módon e!csúfitani
arcát, semhogy beszennyezze magát. Alázatosságának dZ ilyen ritka példája zavarba
hozza büszkeséglinket és rámutat szivünknek rosszaságára, amely ellensége minden
megalázkodásnak és alsóbbrendü munkának. Az ö ájtatos tisztasága azonban elítéli
azt a botor szeretetet, amellyel hitvány testünk iránt viseltetünk és elénk tárja vég
telen nyomorúságunkat. Lehetséges lenne, hogy. Boldog Margit életének összegyűjtött

ily fényesen ragyogó és erényes cselekedeteivel szemben vakok maradjunk és egy
lépést sc ll'gyünk, hogy őt kövessük? Mit válaszolhatunk, ha egy királynak szentté
lett lányát látju:': és mi annyira különbözünk tőle mind származásban, mind pedig
jóságban és életünk nemességében? Mit hozhatunk fel mentségünkre? - kérdezi a
velencei Oratórium egy jámbor, névtelen szerzetese Szent Margit élettörténetéhez
fűzöt; elmélkedéseiben. melyekkel legendagyüjteményének minden egyes legendáját
ellátta, hogy a "szentek élete példaként álljon előttünk és tükörként tartsuk magunk
elé azokat, hogy felismerhessük saját vétkeinket és hibáinkat s megjavulhassunk, s a
szeutek hősies erényei rázzanak fel bennünket lanyhaságunkból és ösztökéljenek az
ő követésükre".

Árpádházi szent Margit élettörténetének sok, de nem egyforma értékű forrása
maradt ránk, amelyek közül a legmegbízhatóbbak a szűz Margit halála után hamaro
san meginduló szenttéavatási vizsgálat jegyzőkönyvei; ezek elvesztek ugyan, azonban
a belőlük meritő legendák alapján rekonstruálhatók. Az első jegyzőkönyv szolgál
tatott alapot Marcellus atya leírásának, mely a bolognai Szent Domonkos-rend könyv
tárának egy kéziratos kódexeben maradt fenn. Ennek a legendának az a jelentősége,

hogy a szerzője, aki fiatal rendtársanak lelkiatyja is volt, személyes eimenvervel
egészítette ki a jegyzőkönyv szűkszavúságát. Marcellus legendáját később Jorg Walter
dolgozta át németre, s ez szolgáltatott alapot a gráci Szent Margit kéziratnak is.
Ugyancsak Marcellus legendáját dolgozta fel Mátyás király korában Ranzanus is, aki
erősen rövidítve adja forrását. A második szenttéavatási jegyzőkönyvvel kedvezőbb

helyzetben vagyunk, mert - bár az eredeti elveszett ugyan - hiteles másolatban
rendelkezésünkre áll. A ránkmaradt szöveg azonban nem tökéletes, mert olasz anya
nyelvü másoló készítette, áki különösen a helynevek írásában járt el önkényesen.
A második jegyzőkönyvön alapuló legendák közül elsősorban Garinus de Giaco legen
dáját kell említenünk, melynek azonban Marcelluséval szemben az a hátránya, hogy
a szerző nem ismerte személyesen szűz Margitot és a szereplő személyeket és így
szűkszavúbb, Ez il lapidáris tömörségű legenda azonban a XIV. századi irodalmi igé
nyeknek már nem felelt meg és a nápolyi udvarban, ahol a szeros magyar kapcsola
tok következtében sokat emlegették a szeritéletű magyar királyleányt, keletkezett az
ú. 'n. nápolyi legenda, egy ismeretlen domonkosrendi szerzetes müve.

Marcellus és Garinus legendáinak felhasználásával újabb legendatípusok kelet
keztek. Ezek közé tartozik az lS10-ben keletkezett magyar legendaszöveg is, melyet
Ráskai Lea másolt le. Közel áll ehhez a szentgalleni kolostor könyvtárában található
német legendaszöveg is, melv hol Garinus, hol Marcellus szövegére támaszkodik,
azonhan megbontja azok egységét. Van még egy további' legendacsoport is, BorseIli
domonkosrondí szerzetes legendája, mely a bolognai egyetem könyvtárában található.

Részletesen foglalkoztunk a Szent Margit lengendákkal, mert ezek szolgáltattak
forrásokat az olasznyelvű vallásos irodalomnak, melynek terjedelmes anyagában egész
sorát sikerült megtalálnunk az Árpádházi királyleány legendáját is magukban foglaló
gyüjteményeknek.

Időrendben az első Serefino Razzi szentdomonkosrendi atya legendagyüjtemé
nye, rnelyben a tudós szerzö a "Prédikátor-szerzet szentjeiröl és boldogjairól, mind
a férfiakról mind él nőkről" ir. A vaskos kötet lS77-ben jelent meg Firenzében, a
szcrzö bátyja, DOI! Silvano Razzí, aki később maga is közzétett egy legendagyüjte
ményt, - kiadásáIJan. Serafino Razzi atya a gazdag latinnyelvű források mellett fel-
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használta rendtársa, leandro Alberti 1520-ban megirt, de kéziratban maradt és később

elveszett munkáját is, amelyben az a szentéletü szűzeknek életrajzát írta meg.
Adiszes kiállítású. terjedelmes kötet második részében olvasható a "Vita della Beata
Margherita d'Ungheria".

A tudós szerző kis tőrténeti bevezetésében elmondja, hogya .Jcatolíkus király
Endre" (tévedésből következetesen Endréről ir Béla helyett) feleségével, Mária király
néval együtt fogadalmat tett, hogy ezután születendő első leánygyermeküket Istennek
ajánlják fel, hogyha az Úr megszabadítja Magyarországot a tatároktól. Isten meg is
hallgatta kérésüket, a tatárok kivonultak és a királyné nemsokára leánygyermekpek
adott életet, aki a szent keresztségben Margit nevet kapott és aki "az erénynek való
ban értékes rriargarétájává fejlődött, méltó ajándékká, hogy a Paradicsom Urának fel
ajánlják". Lelkesült hangon ír a legendaszerző a kis Margitról, akinek korán k ifejlő

dött értelme mindenkit ámulatba ejtett. A gyermeket szüleí három és féléves korában
kolostorba adják, ahol Olimpia nővér veszi gondjaiba. A gyermek Margit komolyan
fogj<'. fel kötelességét és amint növekedik korban, úgy gyarapodik az erényekben is,

Amikor a király és hitvese látták, hogy leányuk milyen odaadással szolgálja
az Urat, Szűz Mária tiszteletére a Nyulak szigetén kolostort emeltettek. Ide kerűlt át"
azután a kis Margit több más nővér társaságában. Tízéves korában Humbert atya
kezébe letette a szerit fogadalmat és Serafino Razzí atya költői leírást ad ahajadonná
serdülő gyermekről: "Boldog Margitnak mind alakja, mind arca gyönyörű volt, lelke
szelíd. nyugodt és megállapodott, és semmi sem tudta volna belső. békéjét megzavarni.
Kulcnösen beszédje volt igen szép, olyannyira, hogy nemcsak a nővérek járultak szí
vesen tanácsért hozzá, hanem a nemes hölgyek és hercegkisassionyok is hozzá for
dvltak ügyes-bajos dolgaikkal. Igen szerette a csendet és a magányosságot, s nehezen
viselte el, ha azt mondták neki, hogy király leánya, és ezért különös tiszteletben
részesítettek". Meghatottan ír a legendaszerző Szent Margit ájtatosságáról és arról,
hogy" a napnak minden óráját imádkozásra használta fel. Mind étkezésben, rnind pihe
nésben igen mérsékelt volt és semmi kedvezményt el nem fogadott. Böjtölésben pedig
mindenkit felülmúlt, mert nemcsak a kötelező böjtöket tartotta meg, hanem saját
maga is előirt magának napokat, amikor kenyéren és vizen élt. Nag ypéntcktö: húsvét
vasárnapig pedig semmit sem vett magához.

Nagyon jellemző Szent Margit lelkületére az a válasz, amit akkor adott társ
nőinek, amikor azok arra akarták őt rábirni, hogy ne gyötörje ilyen fiatal korában
annyira a testét, hanem várja meg, mig megerősödik. "Hát mondjátok meg nekem 
adja Szent Margit szájába a szót Serafino Razzi atya - ki az, aki hosszú életet tud
igérni nekem?'Nem vall bölcs emberre, nem tökéletes keresztényhez illő tanács, hogy
a jÖV(. reményében hanyagoljam el a jelent, a jócselekedetekre alkalmas időt. Nem
tudom, hogy mennyi ideig fogom ezt az ingatag és halandó életet élni, s míkor jön el
a Megváltóm, hogy magához hivjon? Ezért nem szabad, hogy abbahagyjam jócseleke
detcimet egészen addfg, amig el nem következik az én órám." Amikor pedig egy jám
bor domonkosrendi atya arról prédikált a szigeti kolostorban, hogy az egyházatyák
alapvető elve: "szeresd Istent, vesd meg tenmagadat, s ne vess meg és ne ítélj el
senkit" volt, Szent Margit megtanulta, hogy saját magát megvesse és minden más
felebarátját tisztelje. Igen sokszor szentelte imádságait tiszteletreméltó ösei emléké
nek, s különösen gyakran fordult imáival Szent Istvánhoz, Szent Imréhez, Szent László
hoz és Szent Erzsébethez, akik követendő példaként! lebegtek szeme előtt. Külön feje
zetet szentel a legendairó Szent Margit könyörületességének és kiemeli, hogy milyen
Iárndhatatlanul ápolta a betegeket, olyannyira, hogy a kolostorban később a kevés
kedvvel és szeretettel elvégzett munkára azt mondták: "Ez nem a mi asszonyunk,
Margit nővér regulái közül való".

Razzi atya beszámol arról is, hogy a cseh király feleségűl akarta venni Szent
Margitot, "s mindez él sátán incselkedése volt - folytatja -, mivel nem tudta elvi
selni a szentéletű szűznek ezt a lelki tisztaságát és igyekezett azt megzavarni" .
A király és a királyné is pártolták ezt a frigyet, mely igen elönyös lett volna az
országra nézve. S..ent Margit azonban hajthatatlan maradt, még akkor is, amikor a
király arra hivatkozik, hogy él pápánál ta\án ki tudja eszközölni a fogadalom alóli
felmentést. Egészen barokkos az a válasz, amit Szent Margittal a tudós legendairó el-
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mondat; a királyleány hosszú érveléssel utasítja vissza a cseh király házassági
ajánlatát, s szónoklatét igy fejezi be: "Es ha a pápa meg is akarná és tudná adni ne
kem a felmentést (nem az én feladatom, hogy arról vitatkozzam, hogy jogában áll-e
"ilgy sem), én nem fogadnám el azt semmiesetre sem. Ezért, igen szeretett apámuram
és te édesanyám, mondjatok _le minden olyan gondolatotokról, hogy engem férjhez
adjatok. Győzzélek meg a baráti ország királyát, hogy keressen más asszonyt feleségül,
mert nekem - amint azt már egyszer kifejeztem volt - eltökélt szándékom, hogy
inkább meghalok, mintsem levessem ezt a ruhát, amit viselek és otthagyjam ezt az
életet, amit magam választottam. Az Úr legyen veletek!" Majd pedig, hogy hasonló
kísériéseknek elejét vegye, megkérte a provinciális atyát, hogy minél előbb szentelje
fel S a következő pünkösdkor három társnőjével együtt az esztergomi érsek Szent
Margitot is felsieutelte.

A megpróbállatások később sem szűntek meg és Szent Margit imádsággal pró
bált az Úrlól segítséget kérni, hogy' apja és bátyja közötti ellentéteket simitsa el és
mcntse meg az országot abelvillongástól. Imája alátámasztására a legkeményebb
penitenciákkal gyötörte gyenge testét. A sok böjt és önsanyargatás annyira legyengi
tették, hogy súlyosan megbetegedett. Amikor érezte, hogy életének vége közeledik,
nugy nyug<J.lom és boldogság töltötte el, mert tudta, hogy önmegtagadásos életének
jutalmát hamarosan el fogja nyerni az örök életben. "Magához hivta a kolostor ösz
szes nővéreit - irja a legendaszerző - és hosszú szónoklatban biztatta őket Isten
szeretetére, ennek a halandó életnek megvetésére, a jócselekedetekben való kitar
tásra, türelemre és lélekerőre a megpróbáltatásokban és bajokban, s arra, hogy mindig
szemük előtt legyen a jutalom, amit az édes Jézus Krisztus igért azoknak, akik
őszinte szívvcl szolgálják Öt. Majd néhány domonkosrendi atya jelenlétében, akik
kezéből felvette a szentségeket, az "In manus tuas domine commendo spiritum meum"
kezdetű zsoltért énekelve a halálfélelem legkisebb jele nélkül adta vissza lelkét
Teremtőjének.

Serefino Razzi atya legendájának utolsó fejezeteit Szent Margit halála után be
következett csodáknak szenteli és mélységes meghatódottsággal ir az elköltözöttről :
"Mlután ez a szentséges lélek boldogan jobblétre szenderült, a szent tetem arcát
olyan ragyogás és fény töltötte el, hogy mindenki megcsodálta, mert nem halottnak,
har.em égi angyalnak tűnt. Akkora tömeg zarándokolt el mindenünnnen a szent tetem
megtekintésére, hogy négy napon át kellett a temetést halogatni. Ez idő alatt a tetem
épségben maradt, sőt édes illatot árasztott és ezt az áldott lelket mindenki csak di
csérte. A negyedik napon történt meg a temetés azzal a pompával, amint azt a király
és a királyné elrendelték. Nagyon megsiratták az elköltözöttet, akit az esztergomi
érsek, püspökök és prelátusok jelenlétében temetett el."

Elmondja Razzí atya annak a nemes asszonynak a látomását, aki Szent Margitot
nagy fényesség közepette az égbe látta emelkedni. Beszámol egy ájtatos premontrei
apácának látomásáról is, aki néhány nappal Szent Margit halála előtt a Szent Szűzet

látta szentek és angyalok kiséretében leszállni az égből, hogy szűz Margitot megkoro
názza. Majd pedig egy fényes lépcsőt látott, amelyen át a Mennyek Királynője vissza
tért az égbe, de kiséretében ott volt Szent Margit is. Legendája utolsó bekezdésében
a szerzö beszámol a megindult kauontzációs eljárásról, mely akkor - mint tudjuk -,
nen. vezetett eredményre. Majd pedig, hogy művének nagyobb szavahihetőséget ad
jon, rövidell forrásait ismerteti.

Részletesen foglalkoztunk Serafino Razzi domonkosrendi atya igazi írói lendü
lettel, őszinte lelkesedéssel és mély vallásos áhitattal megírt legendájával, mert az
egyik legbővebb és legrészletesebb az olasznyelvű Szent Margit·legendák közül.
Figyelmet érdemel ezenfelül még azért is, mert forrásul szolgált a legtöbb későbbi

legendaszerzöknek, ukik a latin kútfőkön kivül igen sokat meritettek Razzi atya tar
talmas és szépen megirt legendájából. A tudós szerző értett ahhoz, hogy forrását
megrostálja és a sokféle anyagot közös nevezőre hozva, egységes leírást adjon Árpád
házi szent Margitról. Minden során érezhető a művelt író kritikai érzéke, mellyel for
nisait feldolgozta. Stílus szempontjából legendája szintén figyelmet érdemel, mert
világos, szabatos és könnyen élvezhető formában adja elő mondanivalóját és nem
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esik kortársai túlzásaiba, akik dagályosságukkal gyakran élvezhetetlenné válnak' a
modern olvasó számára.

Serafino Razzí atya jó munkát végzett és mi magyarok különősen hálásak lehe
tünk neki, hogy megőrizte számunkra Árpádházi szent Margit legendájának ezt a
késői változatát. A magyar szentek galériája az idén új dicső alakkal gyarapodott és
azt hisszük, nem teljesen felesleges, hogyha néhány percet szentelünk a jó Razzi atya
legendájának, mellyel áhítatos lélekkel akart emléket állítani Árpádházi szent
Margitnak.

EGY DRAMATURG OLVASMÁNYAIBOL

A színházi év végére - és az új évad elejére - egy dramaturg asztalán halomba
nőnek a kéziratok. Jó és rossz, magyar és külföldi darabok, jóformán az egész mai
világszínház. És ha szemlét tart fölöttük, a benyomásai vegyesek: az ocsu van bővében,

a jó a kevés. Eltünődhet a fejlődés különösségein is, - azon különösen, hogy a francia
drámaírás, amely PirandelIóval egyidőben megújitani látszott a színpadot, Giraudoux
óta alig nyujtott érdemlegeset mást, mint a nagyonis vitatható Jean Anouilh-t és Jean
Paul Sartre-t, s egy esztendő francia színpadán mindössze két moliéri hagyományok
ból táplálkozó mű marad meg eredményként: Armand Salacrou keserűn groteszk
.L'Archípel Lenoir"-ja és Marcel Aymé, a regényíró, tragikus burleszkje, a .Lucícnne
et le Boucher", Másik észrevétel - és ez tán a legfontosabb - az amerikai dráma
írás tájékozódása a "Zeitstück-ök felé, mégpedig rendkívül érdekes módon: a progresz
szivitás, az amerikai önvizsgálat, az amerikai társadalmi rend mai állapotával való
leszámolás jegyében'. Itt - sok jelentéktelen színpadi mű között - van egy sereg
jelentős és fontos, s azok között is néhány, amely szándékaival, színpadi formájá
val újat és lényegest jelent. Ezek kőzül kettő az, amely a figyelmet leginkább
magára hívja, s mind a kettő nagy siker is egyben - szinte a közönség ellenére -,
az egyik, Garson Kanin félelmetes indulatú és mégis önfeledten bohózati "Born yes
terday"-je és a fiatal Arthur Miller keserű, megrázó antikapitalista drámája, a Pulítzer
díj konzervatív urainak kegyét el nem nyert, "AlI my sons". Egy év angol drámai
termésében a jó átlagból - érdekes, hogy a hajdani francia vigjátékok szerepét
az angolok vették át - egy dráma emelkedik ki: egy nagy író nagyon szerenesés
színpadi vállalkozása, - Aldous Huxley "The Gioconda Smile"-je. És a magyarok?
Az esztendő olvasmányai között ilyen is akadt figyelemreméltó: Barabás Tibor nagy
szándékú - és a szándékot nagyrészt be is váltott - történelmi körképe, a
"Jakobinusok".

Salacrou és a MoIiere-örökség

Armand Salacrou, mint a mai realisták közül annyian, a szürrealizmusból indult
el. Első sikereit és balsikereit ennek köszönhette, - sikereit különösen a kezdet
ben, mert az időben, .amikor az "Inconnu d'Arras" vagy az "Un homme comme les
autres" színpadra került, a közönség a szürrealista színház még olyan vad játékait
is elfogadta, mint a mulatságosan képtelen .Roí Ubu". De a szürrealizmus költőt
kíván, s Salacrou minden volt csak költő nem. Igazi, erős ösztönű drámaíró, aki csak
drámai konstrukcióban tud gondolkodni. dialógusban tud beszélni, világát a színház
négy fala tudja teljesen befogadni. Lassan elhagyta tehát a szürrealizmus ötleteit, de
úgy hogy furcsá lélektani "action gratuite"-jeitől, különös fintoraitól ne távolodjék
el sohasem, azok későbbi, realista szándékú történelmi tablóiban és szatirikus bohó
zataínak moliéri ötleteiben, jelIemrajzaiban továbbra is fel-feltünjenek. Az átmenetet
jelenti bizonyos szempontból - a szürrealista ízű költészet és a realizmus teljes
valóságát nyujtó szándéka miatt - Savonaroláról szóló hatalmas történelmi kötképe.
a "La terre est ronde". A továbbiakban mindig ott nyujt legtöbbet, mindig akkor
éri el a legteljesebb eredményt, ha az elmúlt félszázad bevált francia vígjáték-típusát
próbálja visszavezetni a forráshoz: Moliérehez. Az "Histoire de rire" szabályos bohó-
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zat a megcsalt férj ről és megcsalt feleségről, házassági négyszög, de indoklésában.
lélekrajzában mérhetetlenül keserű és végkövetkeztetése - ahogy Gabriel Marcel
is megállapitotta - már-már pozitív értelemben is katolikus.

Új bohózata, a "L'Archipel Letioit",' a moliéri kereteket, a moliérei jellern
komikumot szinte a~ végsőkig kihasználja. Egy patricius likőrgyáros családi botrá
nyát mondja el, féktelen gúnnyal, a csípős szellemességnek, a helyzeteknek gyilkos
szikraesőjében. A hetvenéves Lenoir-nagypapa megbecstelenitett egy tizenhatéves
fiatal szolgálót. A botrány kitudódik, az előkelő család - tele grófi házasságokkal,
arisztokratikus kapcsolatokkal, ártatlan fiatal leányokkal, jövendő katonatisztekkel és
közbecsült kapitalistákkal - el akarja titkolni a dolgot és rábeszélik az öregurat.
hogy legyeri öngyilkos. E rábeszélés körül halmozódnak egymásra a mulatságosnál
mulatságosabb, szókimondónál szókimondóbb helyzetek. Amíg Lenoír-nagypapa az
álszeméremmel, a nagypolgári hazugsággal, a családi haszonleséssel vitatkozik és
birkózik, az egész családról kiderül az igazság, s a családon túl, az egész nagy
kapitalista rendszerről. a látszat-morált hírdető. de alapjában véve moráltalan mai
polgári társadalomról. Salacrou válogatás nélkül osztogatja az ütéseket, a bohózat
végén lemeztelenítve áll előttünk a Lenoir-családon túl mindaz, amit a Lenoir-család
- és a világ valamennyi Lenoír-családja - jelképez, a hitet mímelő, de hitetlen,
erkölcsöst játszó, de erkölcstelen, önzetlennek mutatkozó, de kapzsin vérremenő nagy
polgári társadalom. S mindez - rendkivül paradox módon -. szigorúan a keresztény
értékrend szellemében: szinte az evangéliumi korbács suhogását érezzük .. :

A Pygmalian-téma új változata

Garsan Kanin, akinek tudtunkkal első szinjátéka a nagysikerű "Barn yesterdoy'',2
továbbmegy Salacrounál. Az ő moráltalan kapitalista világa azontúl, hogy leleple
ződik, el is bukik, - a helyzetrajz mellett a megoldást is látjuk. Ez is szinte szélső

ségesen mulatságos bohózat, mínden elképzelhető helyzetet kihasznál, hogy tételét
bizonyítsa: a pénz uralmát a nép uralmának kell felváltania.

A vígjáték hőse egy .maszülctett bárány", egy ostoba,' nem is nagyon fiatal
tucat-görl, aki engedelmes eszköze kítartójának, az ócskavasakból miIliomossá lett rossz
fajta "seIf-made-man" Harry Brocknak. Két ostoba ember került egybe ebben a kap
csólatban - Billie, a görl, elfogadja a gazdagságot, amit Harry Brock nyujt neki.
nem gondolkodik eredete felől, eszébe se jut, hogy a nagyvilági élet. az esztelen
luxus alapja milliók szenvedése, a háború; - Harry Brock épp olyan ostoba, mint a
leány, ostoba, mert nem döbben rá arra, hogy minden dollármiIliót a szenvedésnek
köszönhet, a bűnnek, a halálnak és ezért legnagyobb üzleti sikereiben is ott leselke
dik a végzet. Éppen a nagy, a legnagyobb üzletet készül nyélbeütni Washingtonban
- az európai hadszínterek géproncsait akarja megvásárolni -, amikor először veszi
észre, hogy a mérhetetlenül ostoba BiIlie csak kárára lehet a washingtoni politikai
körökben. Házitanítót fogad Billie mellé, a radikális Paul Verral ujságírót, aki neki
lát, hogy Billiet "kimüvelje". A tanitás meglepő eredménnyel jár: BiIlie nem társa
logni tanul meg, hanem ráébred arra, hogya világ, amelyben él, nem az igazi világ,
az emberek, akiket ismer, szörnyetegek, s környezetén, életmódj án túl van egy másik
világ, - il többi ember, az igazság és a szolidaritás világa. Megtudja. hogy egyik
ember felelős a másikért. hogy nem azért születtünk, hogy pénzt "csináljunk" és
most már aszerint nézi Harry Brockot és üzleteit, hogy miként állnak azok a nagy
emberi alapelvek, a lincolni Amerika. puritán alkotmányának színe előtt. Fellázad
szeretője ellen, - a rabból egy pygmalioni átalakulás remek jelenete alatt hóhér
lesz: olyan irgalmatlanul végzi ki a behemót keselyű Brockot, amilyen irgalmatlanul
az a mások vérén és halálán meggazdagodott.

A méltó emberi magatartás lényegére mutat rá ez a darab. Mindenegyes sora
halálosan komoly, - de maga a mű rendkívül mulatságos, a bohózat mínden lehető

ségeit kiaknázza. Van benne valami - a téma is indokolja - Shaw .Pvgmetícn't-jából.
de teljesen amerikai szemlélettel: halálos komolyan fogva fel a kamikumot.

t Annand Salacrou: r: Archipel Lenoir (NRF.) 1947) .
s Garson Kanin: Boro vesterdav (Vikers Press 1947.).
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Apák és fiúk: - önzés és áldozat

Az amerikai önvizsgálat ihlette a fiatal Arthur Miller új drámáját, az "AlJ my
sonsr-t.i Mint annyi más az elmúlt évek amerikai drámatermésében, ez is a háború
utáni problémákkal foglalkozik, s mint azokban, itt is az apák és fiúk nemzedékének
összeütközése, a kapitalista és az idealista gondolkodás párharca a lényeges. Es
Arthur Miller se kíméletesebb Garson Kaninnél: ő ís leleplezi a lincolni alapelvektől

eltávolodott amerikai közéletet.
Joe Keller - aki az Absolont sirató Dávid szavaival hívja elpártolt fiait 

a háború alatt gazdagodot meg: kis lakatosüzeméből nagy, repülőgépalkatrészeket

gyártó gyártelep lett. Két fia vett részt a háborúban, az egyik eltűnt, a másik haza
tért. Keller mindent a fiaiért tett, az ő érdekükben dolgozott, ő értűk gyüjtötte a
pénzt és ő értük követett el egyetlen, törvénnyel is elítélhető bűnt: hibás repülőgép

-cilindereket szállított a hadseregnek. fjgy sereg repülőgép lezuhant, fiatal életek estek
áldozatául kapzsiságának, de a börtön elől megmenekült, maga helyett a művezető

jére fogta rá a bünt. Most, hogy a háború prosperitása már végetért, örömét szeretné
látni fiaiban. De Chris - az életben maradt fiú - egy napon megtudja apja bűnét,

Szembeszáll vele; - Joe Keller váltig tagad, ő is támadásba megy át, hálátlansággal
vádolja Christ, aki nem akarja és nem hajlandó megérteni, hogy úgy is boldoggá
lehet tenni valakit, hogy más a kárát vallja. Es ez a más nemcsak egy sereg fiatal
élet, hanern az emberiesség, a közösségi érzés nagy elve is. Keller ebben a pár
harcban, amikor második fiát is elveszti, döbben rá bűnére, arra, hogy hibásan élt,
rosszul volt apa s a családon kívül van egy másik, nagyobb és egyetemes közösség
is: az emberiség. Amikor szemébevágják, hogy eltűnt fia azért zuhant le repülő

gépével, hogy az ő bűnét vezekelj e le, összeroppan és öngyilkos lesz. Holtteste
felett ott áll az erős anya és a megrendült Chris: nem az apa halt csak meg, hanem
az önzés szelleme is. Elni kell, - mondja az anya. S úgy élni hogy Joe Keller szel
leme ne támadhasson fel többé.

Erős, szép dráma ez, az igazságot tisztán, téreérthetetlenül fejezi ki. Néha a
naturalizmus szélső hatásait megkockáztatva, máskor emelkedett, nagyon férfias lirá
val. Egy nagytehetségű színpadi író és egy érzékeny költő munkája, - az új amerikai
drámaírásban (azon az úton, amelyet O'Neill és Anderson egyengetett), Tenessee
Williams mellett Arthur Miller indult el legbiztosabban, legkomolyabb tehetséggel
a cél felé.

A Giocotuia-tncsoív

1920-ban jelent meg Aldous Huxley egyik legnépszerűbb nagy elbeszélése, a
"The Gioconda Smile".2 Akkoriban az író szándéka nem volt még más, mint ci rög
zítés: egy izgalmas, lélektani meglepetésekben olyannyira gazdag történetet, elmon
dani, néhány alakot megmutatni. A bűn és annak oka között nem kereste az össze
függést, - ábrázolt, bemutatott metafizikai igény nélkül.

A történet egyszerű és szokványos, az angol bűnügyi jellegű irodalom vona
lán halad, meséjét egy Agatha Christie se mondhatná el feszültebben, dísztelenebbül.
Janet Spence-ről, a vénkisasszonyról szól, akim€göli Henry Hutton beteges fele
ségét, hogy megszerezJ1esse magának a férfit, akít imád egy szenvedélyes, keserű

lélek minden túlságával. Hutton azonban nem fogadja el ezt a felkínálkozó szerel
met, újra megházasodik, s Janet ekkor bosszúból Huttonra tereli a gyilkosság gyanú
ját. Minden bizonyíték Hutton ellen szegül, halálra ítélik és kivégzik, s Janet egye
dül marad lelkifmdalásával, olthatatlan szenvedélyével és bűnét csak az orvosnak,
dr. Libbardnak vallja be. Körülbelül ennyi volt a "Gioconda Smíle" a fiatal Huxley
kezében, - pontos, éles, kegyetlen ábrázolás, amely csak sejtette Hutton végzetes
sznobságát, csak éreztette, hogy meddő kultúra-imádata tette érzéketlenné az örök
emberi dolgok iránt, s ha ártatlanul halt is meg, valamiképpen ez érzéketlenség
miatt bűnhödött.

'Arthur MiIIer: AlI my Sons (S. Freneh Ltd. 1947,).
'Aldons Huxley: The Gioconda Smile (A play-Chatto and Windoes, 1948.).
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Huszonnyolc év után az elbeszélés szinpadi változata már az indokolást is
adja, - és a katharzist. Azóta Huxley az agnoszticizmusból, a fanyar és meddő bírá
latból nagy utat tett meg. A metafízikum felé fordult, gyanakodva először, - Ö, aki
mindent megpróbált, megpróbálta, megízlelte ezt is. A "Szép új világ" sejtette elő

ször a fordulatot, aztán a "Vak Sámson", majd az "Es múlnak az évek" bizonyíték
kal szolgáltak, hogy az agnosztikus hinni kezd - még a pozitív hiten innen - a
megfoghatatlanban, a végső összefüggésekben. Bejárta a hit kalandosabb tájait: a
keresztény és a keleti misztikát fogadta magába, s tájékozódásának emléket is állí
tott a nagy misztikusokból szerkesztett "The perenntal philosophye" antológiájában
és a "Megállt az idő" második részében. Ez a metafizikum azonban meglehetősen

vegyes vo t, kereszténységből és a kelet tanitásaiból keveredett, - játék és kisér
let volt inkább, mint eredmény. Az első határozott á~ásfoglalás a keresztény tanítás
pozitivuma mellett most bukkant fel, egy gondolatsor logikus végigelmélkedés után,
a "The Gioconda Smile" dráma-változatának metafízikai índoklásában.

Most kapjuk az első határozott feleletet Huxleytől a lét végső kérdéseire. Mért
kell Henry Huttonnak, a bűntelennek. bűIihödnie? Mert hibásan élt. Aszépséget
kereste, a könnyű és látszólag tartalmas életet; becsületes volt, kicsit sznob és kicsit
művész, az élet felelőtlen élvezője. Amikor felesége meghal, egy píllanatra megdöb
ben, - mi lenne a tennivalója? Sírban, eltemetve él az értékes emberiség _. igy
gondolkodik -, ezeket a sírokat kell kinyitni, róluk kell a követ elgörditenie. "Igen,
Janet" - mondja -, "ezt akarom csinálni, kinyitni néhány sirt, mielőtt magam is
meghalok. Es talán kinyitni a magam sirját is". De ez csak a perc elhatározása, 
utána tovább éli addigi életét. úgy él, mint valamennyi ember; - "üvegfal mögött"
- ahogy dr. Libbard kifejti -- "Látjuk az élet kellemetlen felét, de nem érintkezünk
vele. A pénz és a társadalmi előjogok fala megvéd tőle. Áttetsző ez a fal, de erős.

Biztonságban érezzük magunkat. De néha ez a fal betörik, és amikor rádöbbenünk,
hogy mi árad mögüle felénk, elborít ez a másik világ. És mégis, a mi hatalmunk
ban áll csak, hogy végére jussunk a dolgoknak. S minél alaposabban végzünk velük,
annál jobb. Hogy kinek? Mindenkinek?". Amikor a gyilkossággal vádolják Huttont,
eltörik az üvegfal, ráömlik a valóság és eltemeti. Nem tud megbirkózni vele, lázad,
tiltakozik, ártatlannak hiszi magát. A katharzis felé újra dr. Libbard vezeti át, két
nappal a kivégzés előtt; "Mindaz, ami veled történt értelmetlen a mi mai értékeink
szerint. De ha elfogadod és akarod, akkor vannak más értékek is". Nemsokkal később

felkeresi búcsúzni a felesége. Hutton akkorra már megnyugodott: "Két nappal ez
előtt még nem tudtam elhinni, hogy igazság az, ami velem történt. Aztán Libbard
segitett rajtam, nagyon segített. Amikor elment, minden olyan volt, mint azelőtt,

újra rossz, rossz, mint addig. És aztán tegnap éjjel, egyszerre, a kétségbeesés paroxiz
musában ... - nehéz ezt elmondani! Olyan volt ez, mint egy szörnyű fízikai fájda
lom, az egyedüli realitás. Es aztán, egyszerre, megszűnt a fájdalom, és... rájöttern.
hogy a korcs testem nem maga a világ. Csak egy része az univerzumnak ... Amikor
legutóbb itt voltál, gyülöltelek. Gyűlöltelek, mert szabad vagy, előtted az élet, én
pedig itt vagyok és néhány óra mulva nem leszek. A szeretet elűzi a félelmet. De
van egy másik út is:· a félelem elűzi a szeretetet. Amikor legutóbb itt jártál, nem
volt bennem más, mint a félelem. De ma - a helyzet más". Igy váltja meg a sze
retet Huttont, - a többi már dr. Libbard dolga, aki a kivégzés előtt egy órával csalja
ki Janetből a vallomást és még meg tudja menteni Huttont,

Egy író belső útját ilyen világosan, ilyen szemléletesen még ritkán láttuk,
mint Huxleynél a "The Gioconda Smile" ifjú- és férfikari változatában, - egy író
útját és egy lélek útját a hitetlenségtől az immár pozitiv hitig.

Egy magyar történelmi drámáró/

A magyar történelmi drámairók mindig abban tévednek, hogy elsősorban

"Staatsaktion"-t, vagyis politikai ügyet visznek a szinpadra és megfeledkeznek arról,
hogy a politika a maga kendőzetlenségében nem alkalmas drámai anyag. A dráma
anyaga az ember, konfliktusa - ha történelmi drámáról van szó - az emberek-

565



hordozta politikum belső konfliktusa. Hogy mennyire igy van ez, ahhoz talán főlösleges

Shakespeare-re hivatkozni, - a modern felfogású történelmi drámának vannak olyan
közeli eredményei, mint Grillparzer csodás retorikájú Habsburg-drámái, vagy Hebbel
mély és meglepő pszichológiával dolgozó bibliai története, a "Judith és Holofernes",
hogyaközelmultból Giraudoux "Trójában nem lesz háború"-ját a történelmi és em
ben lótmagyarázatnak ezt a költői játékát ne is említsük.

Barabás Tibor első darabjában, a .Jakobínusotc't-oer: úgy próbált történelmi
drámát írni, hogy a lehető legnagyobb mértékben kiküszöbölje a politikumot, és a
készülő és elbukó forradalmat a forradalmárokban, mint emberekben mutassa be.
És mindazt, ami eredmény volt vagy eredménytelenség, szereplői emberi alkatá
val indokolja. Nem választott egyetlen hőst, - magát a Martinovics-forradalmat álli
totta középpontba és a mese fókuszába valamennyiök közül a legemberibbet helyezte:
Hajnóczyt. Hajnóczy politikai és emberi drámája a darab, de vele egyenrangú a
jakobinus szövetkezés többi alakja: Martinovics, Szentmarjai, Laczkovícs. Elsősorban

a kort akarja megmutatni, a rúgókat feltárni, amelyek e változásra váró, megújulni
készülő társadalomban olyan egyéniségeket dobnak a felszínre, mint Hajnóczy és
társai. S vállalkozásának ez a része sikerült a legjobban. Szép és teljes körképet
kapunk - anélkül, hogy a dráma vonala megtörnék - a 18. századvég Magyarországáról
és Európájáról. Úgy indul el a dráma, mint egy Mozart-mű: dallamosan, líraian, 
de a dallam egyre mélyül, egyre nagyobb és igazabb benne a szenvedély, az idilli
zenélőóra muzsikája mögül egyre világosabban, egyre nyiltabban tör előre a kor
szenvedése, elégedetlensége. A színterek változnak, új és új alakok kapcsolódnak
szervesen a mesébe, de a színtereken ugyanazok a vezet'ő eszmék haladnak át, fej
lődnek a vég, a tragikus bukás felé. Néha mintha egy akvarell édes színeit látnók,
máskor - és egyre jobban a kifejlés felé - boruló eget, viharfelhőket, hogy aztán
a kivégzés előtti perceket megelevenítő jelenetben megrázzon a forradalom időleges

bukásának tragédiája. Itt már nemcsak Hajnóczy bukik el, hanem valamennyien: az
egyetemes forradalmi magatartásnak más és más jegyeit hordozó emberek. és a
dráma utolsó mondata messzire szól: "Te világ, világ, hát nem akarsz mozdulni?"

Nagy elképzelés szép megoldása ez a dráma. Néha talán retorikusabb a kelle
ténél, néha túlságosan lírába lágyul, de legtöbbször hiánytalanul érződik benne a
drámai szándék. Mai magyar történelmi drámáink között - és általában hallgató mai
drámaírásunkban ~ jelentős cselekedet ez a munka. Egy drámaírói vérmérséklet
mutatkozik be benne, színpad és különösen a jó színpadí dialógus ismerője, nem
lenne oktalan, ha könyv-köntöséből kiszabadulva, a színpadról látnánk és hal
lanánk.

***
(Egy esztendő olvasmányai közül ezekre emlékezik legtöbb megbecsüléssel a

dramaturg. Ot színjáték, öt szándék és öt írói szemlélet, - a világ drámairodalma
új és új értékekkel szolgál, új és új meglepetéseket ad. Néha a sablónt újítja meg,
mint Aldous Huxley és Garson Kanín, máskor a hagyományt frissíti fel, mint Armand
Salacrou, majd egy tévúton járó drámafajban próbál újítást hozni, mint Barabás Tibor,
és van, aki a legnehezebbel próbálkozik sikeresen - a drámaíró és költő művészeté

vel - mint Arthur Miller kolportázs-drámájában. A megváltozott világ ígéri az új
drámát, - az írókban, akikről szóltunk, az új dráma talán már vajudik.)

Thurzó Gábor

A FILM ETIKÁJA

Talán furcsa vállalkozásnak tűnik, egy alig néhány évtizedes kultúrjeJenséget
etikai szempontból körvonalazni - hiszen az etika sok mindent feltételez már, szinte
megkoronázza, fölkeni az esztétikailag helytállt müvészetet. Beszélhetünk a filmnek,
mint művészetnek etikájáról, mikor éppen művészet-jellege a legbizonytalanabb, ha
nem is a hozzáértők, de annál inkább a nagyközönség előtt? Beszélhetünk, mert -

l Barabás Tibor: Jakobinusok (Athenaeuu, 1948).
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bármily furcsa is - a film erkölcsi, társadalmi, sőt vallási jelentősége jóval korábban
tudatosult, mint esztétikája. Az egyháztól az államon keresztül a vidéki nőegyletekig

a legkülönbözőbb társaságok alakultak, hogy a múzsák e neveletlen, kamasz gyerme
kének erkölcseit ellenőrizzék. Cenzurabizottság és hittanár müvészi értékkel keveset
törődött; annál inkább a moráÍis hatással. 'Ez pedig még egy különben közömbös
szülőnek is érzékeny pontja volt. A film etikája tehát, kialakulatlanul bár, de egyidő

ben tudatosult a film első kísérleteivel. Miért kell viszont akkor ezt most, mint újdon
ságot részletezni? Mert ez a tudatosság csak az illemre korlátozódott, és mert csak
kívülről, a néző felől jelentkezett. A legfontosabb: a filmművész etikai iránykeresése
és felelösségérzete csak az utolsó néhány évben kezdett tudatosuIni. Ezt az oldalt is
vízsgálnunk kell. Eddig, ha egy film jólnevelt és tísztességtudó volt, etikai szempont
ból el volt intézve.

Ha az állam, vagy akár az Actio Catholica megbízottja egy filmet végignézett,
megállapította, hogy erkölcsileg vagy vallásilag kielégítő-e a film, vagy nem. Nem
bírálta el, nem értékelte; egy tényt állapított meg. Erről szűkszavuan értesítette pol
gárait vagy híveit, s a polgárok és hivők e vélemény szerint szabályozták vasárnapi
szórakozásukat. A különbség legfeljebb csak az volt, hogy a "tizenhat éven felüliek
nek" engedélyezett filmet lehetőleg minél többen, az "erkölcsileg kifogásolható" fil
meket minél kevesebben nézték meg;- előbbieket a polgárok, utóbbiakat a hivők.

Ezzel az ítélettel il film, mint műalkotás elveszett a közönség számára: Ez nem is
volna baj, ha a mű valóban értéktelen, akár etikailag is. Etika azonban nemcsak
illemtudás. Bizonyos képek iránti elfogultságból nem ítélhetünk el egy különben 
esetleg .- éppen etikailag komoly mondanivalójú filmet. Mert filmen, bármennyire
képekböl is áll, nem a képek önmagukban jelentik a 'film mondanívalóját. A film,
mint művészet, rendkívül bonyolult felépítésű és bizonyos mértékig szükségképen
realista. Nem bonyolódhatunk most esztétikai fejtegetésbe; ami ezzel kapcsolatban
fontos, az az, hogy filmen esztétikai és etikai értékelés különösen szorosan összefügg
egymással. Egy filmről akotott vélemény csak akkor válik etikai értékeléssé - legyen
az akár marasztaló, akár helyeslő -, ha az esztétika ismeretében és figyelembe
vételével történik. A film a fegspontánabb, legérzékibb művészet, szépnek és jónak
alapjában véve közös ősi harmóniája itt nyilvánul meg leghatásosabban. Ha doktriner
szabályozókedvböl elválasztjuk ezt a két rokonfogalmat, maradi túlzásokba eshetünk.
Az irodalom esztétikai alapismerete természetes és kötelező; a filmé dilettánsok idő

töltése. Bernanos és Mauriac művei a modern katolikus irodalom büszkeségei; vajjon
hányan tartanák a katolikus szellemű film büszkeségének "A sátán árnyékában" film-
vá ltozatát? Pedig bizonyára az lenne. .

De nemcsak a film elvben, mint műalkotás sínyli meg az egyoldalú, nem etikai
hanern erkölcsbirói ítélkezést, hanem a közönség is. Bármily jóindulatuan várja is a
k özössóg az Egyház állásfoglalását, ha az kedvező ítéletét feleslegesen sokáig - lehe
töleg vallásos témájú filmekre - tartogatja, ~ a közönség végül is maga keres szóra
kozást Ez nem azt jelenti, hogy etikai állásfoglalásunkból engedni kell, hanem hogy
azt esztétikai tájékozottságunk alapján több filmre te!]esszük ki. Könnyű most filme
ket ajánlani a híveknek, amikor egyszerre három katolikus filmet vetítenek az or
szágban (Igaz, hogy nagyon különböző értéküeket - esztétikai szempontból), de vaj
jon mit nézett meg ugyanez a küzönség, évekkel ezelött? Sokan semmit: pedig etikai
lag is lett volna látnivalója és esztétikai érzéke is fejlődött volna. Ebből a szempont
ból fontosabb tehát az etikai értékelés, mint a felekezeti. Ha ismerjük a filmeket,
könnyű tájékozódni. A "Hajsza", noha "bűnügyi" film, vagy a "Kisiklott élet" sok,
főleg nem vallásgyakorló, de hívő embert sokkal közelebb hozhat az élet igazi lénye
géhez, mint mondjuk, a "Mennyország kulcsa", ami inkább a papokat hozza közelebb
hozzánk és állitja méltó helyre. Vannak tehát filmek, melyek az életnek olyan pro-o
blémáit is megoldják, melyekhez a "Magam útját járom" bölcs humora, a "Menny
on.zág kulcsá"-nak keresztényi áldozatcssága és a "Bernadette" művészileg tökéletes
magasztossága nem ér el. A keresztény hétköznap művészí felelevenítései ezek a fil
mek, az utóbbi három film mondhatni liturgikus pompája mellett. Gondoljunk csak az
"Állhatatos tündér" finomságaira. Egyáltalán: sose feledkezzünk meg a mű mögött
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az alkotóról. Noha ez megint olyan figyelmeztetés, ami más művészetről szólva, meg
mosolyognivalóan természetes, nézzünk mégis magunkba: a "Bernadette" méltatóí
közül ki említette meg, ha csak néhány szóval is, a rendező Henry Kinget? Pedig
ehkailag is érdemes. King nyilván máskor is bizonyos etikai normák szerint alkotott,
és ha nevét megjegyezzük, etikai tájékozódásunkhoz kapunk támpontot. Ha viszont
valaki a film, mint müvészet iránti gőgös megvetését csak néhány, kizárólag vallásos
jellegű mű elismeréséért függeszti fel, nagy tömegek állandó etikai irányítását vesziti
el. Az irodalomban nem csupán a "Páter Brown bölcsesége": Chesterton neve, minden
műve garantálja akatolikumot. Ugyanígy fémjelzi a filmet rendezőjének neve. Edmond
Goulding (Állhatatos tündér). Robert Stevenson, John Cromwell filmjei mindig bíztató
alkotások: George Stevens kedves humorára (Társbérlet), Howard Hawks modernül
romantikus hőseire (York őrmester, Csak angyaloknak van szárnyuk, Martinique) bár
mikor számíthatunk. Nem mintha ezek a rendezők forradalmian újak lennének, de
éppen filmjeik etikája kiegyensúlyozott és megbízható. Vagy nézzük a szinész Bing
Crosbyt: a maga útját járó káplán után még sokszor fogjuk mint revűsztárt viszont
látni, -- a "Szingapuri táncosnöv-t akármelyik iskolásfiú végigszórakozhatja. A háború
elején látott Van Dyke-filmben (Az asszony, az orvos és a harmadik) Spencer Tracy
mint orvos éppen olyan keresztényi jellem volt, mint Flanagan atya a "Fiúk városá"
ban. Nézzünk túl a palánkon, s kincseket találunk; rajtunk rnúlik, hogy felhasznál
juk-e öket.

Eddig a műnek és közőriségnek viszonyát, illetve etikai egymásrahatását vizs
gáltuk. Lássuk most, milyen etikailag a műnek és alkotójának, a művésznek viszonya?
Van-e egyáltalán ilyen?

Megállapitottuk, hogy a kész alkotással szembeni, etikailag kritikus magatartás
rendkívül korán tudatosult. Már a film őskorában ís nőegyletek tiltakoztak ledér és
erkölcstelen jelenetek ellen. Most pedig, mikor ha nem is kifejezetten egyházilag
irányított, de egyházilag megbízható filmgyártás van, már nem fölfedezni, hanem
tisztázni kell csak a film etikai hatását. Maguk a film művészei azonban csak jóval
később kezdték filmjeiket, mint etikai problémákat felfogni. Komoly, belső erkölcsi
problémák képi kivetitésére úgyszólván csak a háború késztette a rendezőket. A'há
ború vége óta, mondhatni még a legfelelőtlenebb bohózatban is ott kísértett a kérdés:
miért v olt mindez?

A legutóbbi háborúig a film a formanyelv keresésével volt elfoglalva. Meg
kellett találma azt a kifejezésmódot, mellyel a legbonyolultabb érzéseket, legfino
mabb hangulatokat hűen életre keltheti. Mindegy volt, hogy bűnügyi rémhistóriát,
frivol, sőt erkölcstelen szerelmi kalandot, vagy afrikai expediciót mutat-e be: fontos
volt, hogy amit érzékeltetni akar, azt maradéktalanul tegye. Még erkölcs és vallás is
csak ennyiben érdekelte. Ez volt az esztétikai iránykeresés korszaka. Ha ez a forma
biztos, tiszta és minden idegen salaktól mentes, tényleg új művészet kialakul, háború
nélküL is megszületik az etikai iránykeresés; de a háború egybeesett a film technikai
és művészi kikristályosodásával és így az etikai problémák általában a filmművészet

érdeklődésébe kerültek. A legutóbbi filmek, még ha negatív értelemben is, de magu
kon viselik alkotójuk etikai álláspontját. Akár René CIa ir vígjátéka az, akár Delannoy
műve, mind a végső dolgokra céloz. Marcel Carné a legjobb példa erre, aki a
"Ködös utakv-kal egyike volt a film-formanyelv megteremtőinek, a "Szerelmek
városév-vel pedig a filmstílus és filmetika kialakítóinek. Ezek az évek filmen az eti
kai iránykeresés évei. De ezek az etikai problémák stilusproblémákkal is összefügg
nek; sőt egy-egy etikai állásfoglalást egy-egy külön filmstílus képvisel.

A legújabb filmek közül a számtalanszor ismertetett három katolikus filmen
kívül a technikailag csodálatos "Diadalmas szerelem" rendkivűl figyelemreméltó.
Ez a film, mely egy légicsatában megsebesült repülőtisztnek élet-halál közöttí vergő

déséről szól, a mai intelligens, háborúutáni átlagember pontos jellemzése. E néhány
apokaliptikus év alatt mindenkivel történt valami szokatlan, ami elgondolkoztatta a
lélekről és az erkölcsi felelősségről; de a legtöbben mindez csak gondolat maradt.
Ez a Iilm, mely szellemes megoldásával egyszerre tör lándzsát másvilág és csak
materiális létezés mellett, karunk. emberének kétségek között vívódó, kompromisszu-
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mokra hajló, de dönteni nem tudó lelkületét fejezi ki. AIIn:> a legsivárabb ebben a
pazar filmben: az ember kénytelen - sőt nem is kénytelen - a "Szép új világ"
laboratóriumára emlékeztető mennyország és a háború őrületében lázálmodó föld
között egy nagyon is földi szerelemmel megelégedni. A technikailag elragadó modern
Jákob lajtorjája js, mely vissza-vissza tér a film folyamán, a túlvilág biztató
ígérete helyett kénytelen az emberí kultúra kíválóságaínak szoborkolosszusaíval meg
elégedni; nem d Másvilágba, hanem csupán egy másik világba vezető átmenet. De
etikailag akármilven lehetetlen ís a "Díadalmas szerelem" túlvilága, mégis rendezőjé

nek - azaz itt rendezőinek - etikailag tudatos filmalkotásmódjáról tanuskodik. Egy
előre ez is elég; és hogy a filmművészet etikailag is meg fogja találni a helyes utat,
az! a "Bernadette" és a többiek bizonyitják.

Nemeskürty István

I\:ÖNYVEK
VI. CELESZTIN PApA LEVELEI AZ

EMBEREKHEZ. Giovanni Papini könyve.

A középkor spekulatív gondolatjárása,
a barokk világ naiv racionalizmusa éj
nyelvi páthosza, nem utolsó sorban; a
pietista kedély nyájas költöisége a mo
dern pap kifejezésmódját még ma is je
lentékenyen befolyásolja. Az Evangélium
örök frissesége "a papos beszéd' e ka.a
raktáin porlad el és nem véletlenül
okozza, hogy a katolikus igehirdetés már
egyre nehezebben férkőzhet közel a mo
dern ember lelkéhez. Pedig nincs hiány
modern szemléletű papokban. s a techni
kai lehetőségek dolgában is hasonlítha
tatlanul változatosabb eszközökhöz folya
modhat a hit-propaganda, mint bármikor
az elmúlt századokban. Mégis úgy tetszik,
hogy éppen ma, amikor a legnagyobb
szükség lenne a keresztény tanítás ki
árasztására, azokra elsősorban, akik az
élet céljáról és a létezés értelméről más
kategóriákban gondolkoznak: Isten ügyé
nek és az ember üdvösségének teljesség
gel hiányoznak - a sajtófőnökei.

Egy kozmetikai laboratórium, vagy
egy konfekciós nagyüzem majdnem lele
ményesebben váltja aprópénzre szabadal
mának szellemi tőkéjét, mint mi katoli
kusok, a kinyilatkoztatás örökértékű ja
vait. Pedig amennyire összehasonlíthatat
lan e kétféle "töke" értékrendje, épp
annyira nem tűr összehasonlítást a cél
sem, amiért egyfelől például egy cipő

gyár ügynöke, másfelől pedig az ige
hirdető pap latbaveti képességeit. A
modern propaganda fejlett technikája
azonban szinte elmossa az értékkülönb-

séget a mondanivalók rendjei között, A
közlési technika példátlan arányú fejlő

dése (rádió, rotációs gép) forradalmasí
totta a szellemi életet ís és annak érték
rendjében épolyan niveIIációt hajtott
végre, mint a gépkorszak egyéb csodái
a társadalomban. Egy gondolat, egy
igazság, amely hajdan sokszor évszáza
dokig bolyongott társtalanul és megértet
lenül, ma okvetlenül számíthat -arra, hogy
perceken belül mindenki tudomást sze
rez róla. Sőt; mindjárt párthíveket is
csődíthet maga mellé. A szellemi élet
akusztikája tehát elképzelhetetlen rnérték
ben kiterjedt. Nemcsak a hétköznapi élet
lett lármásabb és iramosabb, hanem a
szellemí élet is. Ilyen körűlmények kö
zött a magános igazságnak, az értékesnek
épúgy, mint az álértékűnek, a krajcáros
nak épúgy, mint a legmagasabb rendű

nek, igen gyakran nem a saját belső tar
talma ad hangsúlyt, hanem a hírverés.
Korunk egyik nagy veszedelme, hogy
közléseinknek nem a saját, hanem a pro
paganda értéke szeréz érvényt és nép
szerűséget, így még a legsilányabbnak is.
Ezzel szemben a legértékesebb gondolat
is elsikkadhat, ha nélkülözi a hírverés
mindenható segélynyujtását. A propa
ganda szinte összezúzza a mondanivalót,
s a maga szándékai szerint új formába
Önti, kiforgatva lényegéből is. A hírverés
sajátos gigantomachiája okozza például,
hogy az emberek sokszor többet beszél
nek egy közepes filmről. egy futballista
ról, mint egy nagy színészi teljesítmény
ről, műalkotásról stb. Vallástalan, hit
közönyös korszakban, máskülönben sem
igen remélhetjük, hogy az emberek azon-
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