
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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mód vitatkozzanak hittani kérdésekről,

Istenről és az üdvösségről, mint a közép
kor emberei, akiknek ezek a kérdések
napi érdeklődésüknek épúgy a közép
pontjába állottak, mint a ma emberének
Greta Garbó vagy Bing Crosby. S ha rá
adásul még a gépesített hirverés lehetö
ségei .sem társulnak e vallási kérdések
oly döntően szükséges népszerüsítéséhez,
a hitterjesztés és az igehirdetés terén,
még súlyosabb visszaeséssel számolhatunk
a jövőben. Holott a hit igazságainak köz
lési módja nemcsak e válságos kilátások
miatt vált veszedelmesen kritikussá, ha
nem azért is, mert a módszerek megújí·
tásától immár millió és millió ember üd
vösség-ügye szeros függésbe került.

Papínít, a katolikus nyugtalanság e
modern hordozóját talán éppen ezek a
gondok és veszedelmek foglalkoztatták,
amikor egy jelképes pápa megrendítő

enunciációinak meg irására vállalkozott.
"VI. Celesztin pápa levelei az emberek
hez" c. új műve egész mélységében tárja
fel az emberiség mai vallási, válságát és
az Istentől való elidegenedésének okait.
Ostorozó, robbanó erejű könyvének ún
talanul visszatérő refrénje: "ha nem le
szünk újra keresztényekké, sőt: ha most
nem leszünk igazán azokká, - sorsunk

,mindörökre megpecsételődött. Eletünk a
-gonoszság martaléka lesz," Kimutatja,
hogy nemcsak azért tévesztettünk utat,
mert az utóbbi két évszázad technikás
-gondolatjárásának torzitó sodrába kerül
tünk, s mert létezésünknek Istenhez húzó
összhangját felborítottuk. De sokkal in
kább azért, mert elmulasztottuk az igaz
ságok ó-borát áttölteni nem is az új töm
lőkbe, hanem: hatalmas cement- és üveg
kádakbal A vád súlyossága egyenlően

terheli nemcsak a modern tudományt, ha
nem az Egyház papjait is, akik az Evan
géliummot csak tudománnyá, az igehirde
tést csak foglalkozássá szűkítették. Az
"utolsó idők" üldözései korának e kép
-zeletalkotte pápája: itélőszéke elé idéz
mindenkit, aki a modern ember nyomorú

. ságáért, közvetve vagy közvetlenül fele-
lős. Papini új,művének igazi értelme ép
pen abban jelölhető meg, hogy pro domo
is felveti mindazokat a kérdéseket, ame
lyeket egyfajta ál érzékenységgel elsősor

ban a katolikusok nem mertek érinteni.
Ezért számít Papini - főként ez új műve

jussan - a katolikus szellem modern fel
szabadítójának. Művét, annak aktív érté-
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két csakis ebből éi' nézőpontból értékel
hetjük méltóképen, s nemcsak egy forra
dalmi szellem bizar megnyilatkozásának
nevezhetjük, ahogyan ezt' sokan teszik.
Könyve, a katolicizmus örök értékeinek
új aktiválására vállalkozik, s ezt,jJ.. fel
adatot valóban -, zsenije és átfog,Ó kul
túrája' jogcímén-szinte az "ex cathedra"
megfellebbezhetetlen magaslatáról meg is
oldja. A Papini-levelek a katolikus hit
egész kérdésrendjét ölelik fel és fogai·
mazzák meg azon a nyelven, amít .a "mo
dern ember még megérthet é's már újra
megért. Az új megértés bizonyosságát pe
dig éppen az a tény sejteti, hogy az új
Papiní-könyv, a megjelenése óta eltelt rö
vid két esztendő alatt 12 fordításbaf lá
tott napvilágot. ' pi. magyar fordítás, dr.
Rosta Ferenc munkája, ha nem is minden
fordulatában és árnyalatában kongeniális
a firenzei forradalmáréval, hálérakötelezt
azokat, akik korunk válságai közepette
bizonytalankodva, talán eddig bizalmat
,IanuI keresték az újjászületés útját ab
ban a -katolícízmusban, amelyet a modern
tudomány gőgje, a hatalmasok önzése, a
felelősek kényelmeskedése és nem egy·
szer árulása' is - már-már Hamupipőke

.sorsára kárhoztatott. Kézai Béla

*
Papini könyvét olvasóink kedvező fel

tételek mellett szerezhetik be. Lapunk
utolsó oldalán erre vonatkozólag részle
tes ismertetés olvasható.

'IRODALMUNK TÁRSADALMI HAT·
TERE. Komlós Aladár. - (Új kőnyvtár 
Budapest kiadó.]

Komlós Aladár közelről láthatta Adyék
keserves hadakozását a társadalom értet
lenségével és saját bőrén érezte, milyen
az író sorsa, ha, a társadalom magára
hagyja, vagy éppen üldözőbe veszi.
Egyélti élményeiről, tapasztalatairól emlí
tést sem tesz, mégis érezhető, hogy ebből

a szubjektív élményből fakadt tanulmá
nyának alapproblémája. miből magyaráz
ható a mérhetetlen távolság, amelyama·
gyar alkotó és a társadalom között tá
tong? Ez hozza közel Janus Pannonius,
Apáczai, Misztótfalusi, Szenczi Molnár,
Csokonai és Kazinczy sorsához.A magyar
irodalom nagy magánosainak számbave
tele után megfogalmazza a végső diagnó-



zist: szellemi életünk és a nemzet min
dennapi élete két kör, mely csak a koron
ként fellángoló politikai érdeklödésben
találkozik, máskor a nép nem ér fel íro
dalmához, s az értelmiség nem hajlik le
<1' néphez. " '

Mi ennek az oka? Másutt is így van?
Vagy speciális magyar jelenség? A diag
nózis megfogalmazása után a betegség
kórokozóját kutatja. Ez csak úgy található
meg, ha a történelmi fejlődés sorrendjé
ben megvizsgáljuk az egész magyar iro
dalom és a társadalom szerves kapcsola
tát, amennyire a kis füzet keretei engedik.

Komlós úttörő munkára vállalkozott: a
szociológiai szempontot eddig csak szór
ványosan, egy-egy problémacsoportra,
korszakra, vagy műfajra alkalmaztáka
magyar irodalomban és Komlós Aladár
(népszerű kiadványsorozatról lévén szó)
a módszer népszerűsítését is magára vál
lalta. A tanulmány bevallott célja, hogy
a kételkedőket is meggyőzze az irodalom
szociológiai módszer termékenységéről.

Célját valóban elérte; elsősorban azzal,
hogy nem használja ki a mindenkori új
módszerek konjunktúrális előnyeit. nem
agitál módszere mellett, nem igyekszik
"egyedül üdvözítő" útnak beállítani, sőt

a szociológiai módszer korlátaira is rámu
tat: "Egy-egy írót vagy művet nem fel
tétlenül magyaráz meg ez a módszer. Egy
irodalmat igen. A kivételt nem. Az átla
got igen. A részleteket nem. De egy nein
zeti literatúra fősajátságait, áramlatait és
problémáit igen... Nem szabad azt hin
nünk, hogy egy nagy írói alkotást kime
rítettünk társadalmi tendenciáinak megje
lölésével. Vannak általános emberi érzé
sek, amelyek, ha árnyalatokban módo
sulva is, minden osztályban élnek, minden
idő és tér íróját testvérünkké avatják. A
szerelem, szeretet, halálfélelem érzéseí,
osztályon és koron túl minden embert ért
hetővé és érdekessé tesznek számunkra.
Ha nem így volna, ha az irodalmi mű

csak egy-egy osztály fegyvere volna a
társadalmi harcban, akkor e harc befejez
tével elvesztené' értelmét és az ócskava
sak közé kerülne." Ez az őszinteség adja
meg Komlós könyvének hitelét, azok előtt

'is, - akik tájékozottság híján - a tanul
mány konkrét adataiból nem ellenőrizhe

tik az író jószándékát és felkészültségét.
A módszer termékenységét pedig misem

bizonyítja jobban, mint az a hatás, amít
Komlós tanulmánya kivált az olvasóban:

egy-egy írodalomszocíológíaí levezetésnél,
jobban örülünk a probléma felvetésének,
mínt megoldásának, egy"egy ötlet (számos
analógiát asszociálva bennünk) többet ad,
mint a levezetett eredmény. Nem alinyira
Komlós könyvére, mint az irodalomszo
ciológia mai magyarországi állására
(mondjuk ki: hazai viszonylatban való új
donságára) jellemző, hogy Komlós tanul
mányát elsősorban nem a felfedezéseiért,
a megállapításaiért értékeljük, hanem
azért, hogy az irodalomszociológiai mód
szert ismert területre alkalmazva, meg
nyitja szemünket. eddig nem sejtett össze
függéseket tár fel előttünk. Köztudomású,
hogy az utolsó évtizedek irodalomtörté
neti munkássága a szociológiai módszer
alkalmazásával - a könyvkiadás, könyv
nyomtatás, az író és a közönség viszonyá
nak kutatásával - sok problémát megol
dott már, nem egy írót és művet közelebb
hozott, de ezek a kisérletek általában
csak egy-egy részletproblémát. tisztáztak.
A társadalom koronként változó struktú
rájának és az irodalom alakulásának, or
ganikus egymásbaáramlásának, kölcsönös
hatásának törvényeit csak Szerb Antal
vette nálunk a multban figyelembe.

Komlos tovább halad ezen a területen.
Példaképpen, illusztrációként haladjunk
végig egy levezetésén... Miért nem ma
radt fenn pogénykorí epikánk? Nem elé
gíti ki az iskolás válasz: - keresztény
papok megfojtották' a pogánykori hagyo
mányokat - az akkori társadalom szer
kezetében keres .magyarázatot. A tapasz
talat azt mutatja, hogy hősi éposz, vagy
mondakör csak ott jön létre, ahol egy had
viséléssel mintegy hivatásszerűen, foglal
kozó réteg a maga dicsőítésére tenyészti
azt. A nomádoknál pedig nincs ilyen ré
teg. A nomád "állam" nem egyéb laza
törzsszövetségnél, az összetartozás érzése
és így minden. állami, vagy nemzeti ön
tudat nélkül. S ha igaz Deét József meg
állapítása, hogy a magyarság 5-9. szá
zadig onogur, szabir, türk és kazár népek
uralma alatt élt és legelőkelőbb vajdája
a kündü is a kazár hatalom exponense
volt, éppenséggel nem volt mit énekelníe,
hiszen sem a leigázó 'nemzet, sem az azt
kényszerből kiszolgáló kündü nem igen
lelkesíthette képzeletét. Ilyenformán a
mondáknak nem volt hol' megteremniök,
kihez fűződniök és hol megrögződniök.

Ezen a megáIlapitáson vítatkozni lehet,
Komlós is jelzi, hogy csak feltevés, de
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mínket elsősorban az ragad meg, hogy a
társadalom akkori szerkezetének meg
vizsgálásával átlépett az eddigi irodalom
történeti kutatások korlátain és ezzel kö
vetést kínáló példát nyujtott.

Az író és a társadalom végzetes ketté
szakadását is a magyar társadalom szer
kezetének minden korra kiható alaphely
zetéből magyarázza, hogy társadalmi
struktúránkban kelet-európaiak vagyunk,
kultúránk pedig nyugati jellegű.

Meggyőző erővel bizonyítja, hogy a
társadalmi átalakulást sokszor az irodalmi
formák megváltozása követi, egy-egy rnű

faj tündöklése és bukása mögött is sok
szor társadalmi erők működnek, A század
végi nemesség teszi divatossá a nép nyo
mo tára színes fátyla t borító népszínmű

vet. Ha ezt a megállapítást ősszevetjük

Komlós többí, nemességre vonatkozó meg
jegyzésével; ahol különbséget tesz a ne
messég rendjén belül egyidőben működő

különböző és sokszor ellentétes tenden
ciák között, kitűnik, hogy az irodalom
szociológiai módszer sokkal finomabb és
bonyolultabb, mint sokan gondolnák. "A
történelmi materializmusba az álmokat is
bele kell kalkulálni" - vallja Komlós.
Naivul és tévesen képzeli, aki azt hiszi,
hogy minden szellemí jelenség egyenesen
következik valami társadalmi tényből.

Nálunk rendszerint előbb jelenik meg egy
egy 'szellemi áramlat, mint a társadalmi
réteg, amelyet kifejez. Előbb van meg a
felépítmény, mint az alapépítmény, a vá
rosi szellem, mint a VáLOS: valóságos fi
lius ante patrem. Szarnos jelenség iga
zolja ezt az elméletet, de általánosítás
nak érezzük azt a tételét, hogy "nálunk
minden virágzás idegen kertekből ide
szállt porzók megtermékenyítő erejének
köszönhető". Szóvá sem tettük volna ezt
a mondatot, ha nem éreznénk benne sum
máját Komlós bizalmatlanságának, amely
lyel tanulmányában a néphagyományokat
és általában az irodalmi népiességet ke
zeli.

Komlós könyve túlmutat a saját kere
tein: ráirányítja a figyelmet s~k problé
mára amit nem oldhatott meg ebben a kis
terjedelmű könyvben, egy-két gondolata
évekreszóló programmot adhat fiatal íro
dalomszocíológusoknak, Ha a szinte ötlet
szerűen felvetett összefüggéseket hiteles
és megbizható filológiai kutatás fogja
megerősíteni, akkor. tudjuk csak lemérni
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ennek a kis füzetnek a jelentőségét és ér
tékén nem sokat változtat az sem, ha a
részletkutatások meg is döntik majd né-
hány észrevételét. V h K '1 .arg a a man.

A MEG NEM SZULETETTEK CSILLAGA.
Franz Werfel regénye. - (Nova-kiadás.)

Franz Werfel korunk egyik legnagyobb
írója, nyugodtan hozzátehetjük: egyik leg
nagyobb katolikus írója volt. Prágából in
dult, Németországban élt, s Kaliforniában
halt meg 1945 augusztusában. A Barbara,
a Nápolyi testvérek, a Musa Dagh negy
ven napja, az Elsikkasztott mennyország,
a Bernadette írój át száműzte, megtagadta
hazája, megtagadta Európa. Amikor Fran
ciaországot is el kellett hagynia, hálából,
hogy megmenekült, elénekelte dalát az
egyszerű kis francia lányról, Soubirous
szent Bernadette-ről. A csoda, az ember
feletti emberség, "az isteni titok és em
beri életszentség" ragyogó himnusza volt
ez a könyv. Werfel életműve befejezett
nek és tökéletesnek látszott ekkor: meg
találta Istent s Istenen keresztül a katoli
cizmust, megírta a legszebbet és a legna
gyobbat, .mit írnia adatott. A Bernadette
után már csak két könyve jelent meg: ta
nulmányainak és jegyzeteinek lenyűgö

zően izgalmas gyüjteménye (Zwischen
oben und unten) az egyik, a másik pedig
ez a jelentőségben és terjedelemben egy
aránt hatalmas, közel ezeroldalas regény,
a Meg nem születettek csillaga, melynek
utolsó sorait szinte végső lehelletével
vette papírra két nappal halála előtt.

"Ha a politikusoknak és szónokoknak
az a dolguk, hogy a mindennapi élet fon
dorlatait magyarázzák, a költőkre és tör
ténetírókra az a feladat hárul, hogy a
mesebeli lényeket látogassák meg a szi
geteken, a holtakat a Hadesben és a meg
nem születetteket csillagjukon", - idézi
mottóul egy Kr. e. 300 táján élt görög
utazó és író, Diodorus Híres sírhelyek
című könyvéből. A csillag, ahová Werfel
százezer évvel halála után ellátogat: a
régi, öreg Föld. Ide idézik meg - nem
csak a szellemét, hanem testét-lelkét,
egész valóságát - egy előkelő család es
küvői ünnepségére. Simára csiszolt, szürke,
egyhangú világban, a százezer évvel ké
sőbbi Kaliforniában találja magát, mely
fölé fényes és mindig felhőtlen kéklő ég
borul állandóan. Valami kozmikus ka-



tasztrófa következtében a föld közelebb
került a naphoz, magasabb lett a hőmér

séklet, az óceánok összezsugorodtak, a nö
vényzet elcsökevényesedett, az állatvilág
pedig vagy kipusztult, vagy elfajzott.
Maga az ember is uniformizálódott, bióló
giailag és szellemileg egyaránt. Egyforma
termetűek. harmonikus középnagyságúak,
finomak és okosak voltak míndnyájan, s
valami átlátszó, hideg szépség ragyogott
rajtuk. Ehhez járult még az örökifjúság,
pontosabban a kornélküliség, az elmúlt
koroknak ez a nagy vívmánya. A termé
szettől való elfordulás teljes volt ebben
a világban, de egyúttal szükséges is. A
forró és kiszáradt légkör az ibolyántúli
sugárzásnak jóformán alig állott ellen, s
az emberek iszonyodva menekültek a su
gárzó erős fény elől föld alá épített, mes
terségesen világított házaikba. A megidé
zett vendég rövid időre központjává lesz
ennek a vértelen, szellemivé lényegült vi
lágnak, melynek szülöttj ei bensőséges

kapcsolatban állanak a mikro- és makro
kozmosszal, s a bolygók és csillagok vilá
gában époly otthonosan járnak-kelnek,
mint például az oxigén-atom magvában.
Werfel három napot tölt ebben az asztro
mentálisnak nevezett világban, megismeri
kultúráját, vívmányait, ellaposított cso
dáit, titoktalan titkait, választott bíró a
még mindig tartó nagy vitában: bebizo
nyítható-e tudományosan az Isten léte
vagy sem: végigtornászta az üstökösöket,
sőt tanuja lesz a "szép, új világ" össze
omlásának is. A minden korban kötelező

katasztrófa ottartózkodásának második
napján robban ki. Oka a következő: az
asztromentális kultúrvilág peremén dzsun
gelnek nevezett települések alakultak,
melynek lakói nem tudtak ellenállni a
visszaesés csábításainak, s hátatfordítva a'
százezer esztendő minden vívmányának
úgy élnek zöldelő völgyeikben, pirosló
kicsi házaikban, vidáman és természete
sen, mint a XX. század asztromentális
szempontból szánalmasan primitív és bar
bár emberei. A dzsungel puszta léte ál
landó fenyegetés az asztromentális kultúr
világ számára, szakadatlan kihivás, mely,
mint tudjuk, előbb-utóbb mindig háborúra
vezet. A harc első órájában azután kide
rül, hogy dzsungellakók szubsztancia
romboló fegyverei kivédhetetlenek. A szé
gyenletes legyőzetés elől amentálisok
egy része az önkéntes elmúlásba, a Téli
kertnek. nevezett alvilágba rnenekül,

ahová az írót is magukkal sodorják. Neki
ugyan az utolsó pillanatban sikerül meg
szőknie. Nagynehezen visszajut a földre,
s látja, milyen lelkendező gyávasággal hó
dol be a másik rész a győzőknek, akik az
első pillanattól kezdve épúgy viselked
nek, mint ahogy az emberiség történelme
folyamán a győzők általában viselkedni
szoktak. A harcnak vége, győzött az élet
ösztön és a természetesség, s a régi ko
média kezdődhetik újra, előlről.

Mi ez? Egy meghajszolt, és halálraseb
zett lélek utolsó lázas álma, egy szabad
jára eresztett fantázia érdekfeszítő

utópiája? Nem? Maga Werfel tiltakozik
az ellen, hogy könyvét utópiának tekint
sük. Utópia nincs, mondja, a költő min
dig csak olyasmit álmodik meg, ami vagy
megvan valahol, vagy pedig meglesz vala
hol. Az asztromentális világ történései
semmivel sem képtelenebbek, semmivel
sem utópisztikusabbak annál, ami 1940 tá
ján Európában történt. Nem utópia a Meg
nem születettek csillaga, hanem az embe
riség sorsáért aggódó nagy író elkesere
dett próféciája utolsó, megrendítő figyel
meztetése az Istentől elszakadófélben lévő

emberiség számára. Werfel szerint, s ez a
könyv alapgondolata, az egész emberi
történelem a bűnbeesés következményei
nek a történelme, más szóval az Istentől

való egyre nagyobb eltávolodás története.
Egyre makacsabb kisérlet azzal a céllal,
hogy Isten jogkörét megszűkítsük, és
egyre többet vonjunk a magunk ellenőr

zése alá. Lám, az asztromentális világban
megvalósult mindaz, amiről a XX. század
embere álmodni is alig-alig mert. Ebben
az eljövendő világban mindentől megsza
badult az ember, ami évezredeken át meg
keserítette az életét. Nincs többé gazdál
kodás, nincs politika, nincsenek szegé
nyek és gazdagok, nincsenek tőkések és
kizsákmányoltak, nincsenek tehát társa
dalmi problémák sem. Még a termelési
eszközök és a munka szüksége is meg
szűnt, a világegyetem kozmikus erői min
dent elvégeznek, s a gondolat ereje elég
ahhoz, hogy minden kívánság nyomban
teljesüljön. Nincs többé gond és fáradt
ság, nincs éhség és emésztés, betegség és
aggkor, az ember diadalmaskodott még a
halálon is. Mindene megvan az asztromen
tális embernek, csak éppen az hiányzik
neki, ami kitöltené örökké egyforma nap
jai sivárságát, ami otthonné melegítené
lakását, s ami emberivé nemesítené éle-
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tét: a munka, a szeretet és a hit.' Képzel
jünk egy világot, melyben nincsenek
többé érzések, nincs szeretet és hűség,

nincs könny és mosoly, ahol ismeretlen
fogalom a hősiesség és áldozatvállalás,
ahol az élet egyetlen tartalma a kelletlen
és kényszerű játék, a társasélet üres for
malitásai, a filozófiai viták ízetlen szofisz
tikája s a sivár és kietlen Gondolat. Az
ember otthonosan bolyong a világűrben,

de a földön 'nincs többé keresnivalója.
Ezért kell mindenképpen győzniük a
dzsungellakóknak, akik a földön és a föld
ből élnek, s akik nem játszották ki a Tör
vényt. Az asztromentális kor embere ra
vasz mesterkedéssel kivonta magát a pa
radicsomi átok alól, melynek parancsa az,
hogy arcunk verejtékével keressük meg a
kenyerünket, az anyák fájdalommal szül
jék gyermekeiket, gondok közepette él
jünk, és' alázatosan térjünk vissza a
földbe, melyből vétettünk. A föld nem si
ralomvölgye többé, de nem is Paradicsom,
amivé határtalan gőgjében tenni akarta az
ember, hanem a céltalanság és unalom, a
gőg és szeretetnélküliség, szóval a bol
dogtalanság Isten nélküli, sivár, égető

pokla.
Werfel, aki igaz ember volt és - bár

halálos ágyán sem keresztelkedett meg
- krisztusi keresztény, nem zuhanhatott
e végső, sötét reménytelenségbe. A könyv
végén békítően és megnyugtatóan csillan
fel a remény: a hít az emberben, aki gő

gös lázadozásai után talán mégiscsak
visszatalál önmagához és Istenéhez. "Mert
- úgymond - a melegből a hideghe me
gyünk, de ugyanakkor a hidegből a me
legbe is, és épúgy a fényből a sötétségbe,
mint ugyanakkor a sötétségből a fénybe.
Ezzel a megfoghatatlan kettős mozgással
mozog az emher története és az emberiség
története. Az idő egyenese minden másod-'
percében imádó görbülésben hajlik meg
a Teremtő előtt. "És így biztonságban le
hetünk, mert az idő folytán nemcsak el
távolodunk Istentől, hanem az idő folytán
közeledünk is Istenhez, hiszen mozgásunk
messzebb vísz minden dolgok kezdetétől

és közelebb minden dolgok végéhez ..."
Ez az utolsó mondat már az évezredeket
megingathatatlanul túlélő Egyház "fő

püspökének" ajkáról hangzik a természe
tes halált vállaló kis üstököstornászgye
rek, 10 Görcs hűlő holtteste mellett. Ok
ketten Isten kegyelmét az idők végtelen
ségéig osztogató örök ,Egyház s az ön-
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magát feláldozó, ártalan Gyermek hirde
tik a vigasztaló igazságot: borítsa bár el
a földet a gonoszság és embertelenség,
az Isten hozzánk hajló irgalma és szere
tete mindig nagyobb lesz egy fokkal.

Iványi Sándor

LA PESTE. (A pestís.) Albert Camus re
génye. (Gallimard, 1947.)

Camus a francia ateista exísztencialís
ták egyik árnyalatát képviseli, jóllehet
tiltakozik az ellen, hogy Heidegger köve
tői közé sorozzák. Világszemlélete, ha le
het, még tragikusabb és pesszimistább,
mint Sartreé; főleg az abszurditás fogal
mát mélyitette el; Le My the de Sisyphe
círnű tanulmányában megrajzolta az ab
szurd pszichológiáját és az abszurd hőst,

amelynek prototipusa Sisyphus. A camusi
hős dacosan vállalja az élet abszurditását,
nem akar kibújni alóla, mint egyes exísz
tencialisták teszik: él az abszurditás kel
lős közepén. Megállapítja ugyan, hogy az
életnek nincsen semmi értelme, de ez nem
jelenti azt, hogy élni nem érdemes: szen
vedélyesen kiaknázza az életadta lehető

ségeket, mint ahogy a jó játékos a leg
rosszabb lapból is kihozza, ami abból ki
hozható. Sisyphus remény nélkül, de
szinte derűsen görgeti a sziklát, mert nem
kis elégtételére szolgál, hogy ezzel ki
hívja az istenek haragját. Az abszurd hős

élete állandó lázadás, éppen ebből a láza
dásból merít erőt az élethez. Visszautasít
minden vigaszt, minden morált, minden
olyan elvet, amely az ember lelki nyu
galmát biztosíthatja. Nem érdekli a siker
vagy a sikertelenség, csupán a kűzdelem,

elöszeretettel szegődik a veszett ügyek
szolgálatába és míndig ' a legyőzöttek 01
'dalára áll. "Egy fogalom vagy tett fémjel
zése a terméketlenség." Camus azt hir
deti, hogy minden emberi akció eleve
meddő, különösen bizonyos helyzetekben,
amikor szinte tömény állapotban szakad
az ember nyakába az élet mínden abszur
ditása.

Az exisztencialisták Kafka óta előszere

tettel választanak irodalmi témául ilyen
helyzeteket (l. "A per" Kafkától) és a vég
sőkig kiaknázzák azokat. Camus is hű az
exísztencíalísta esztétikához, amikor egy
ilyen helyzetet választ új regénye tár
gyául: pestisjárványt bocsát egy elkép
zelt mai francia városra, de ez a pestis
szimbolikus és behclyettesíthető bármi-



lyen más csapással, legyen az elemi csa
pás, háború, diktatúra, vagy ellenséges
megszállás. Tágabb értelemben ez a pes
tis maga az élet, teljes abszurditásában.
Az író kiindulási pontja kissé erőszakolt,

az absztrakcióban úszunk az első pillanat
tól kezdve, nem érezzük az élményt a
könyv mőgött, az olvasó egy laborató
riumi kisérlet tanujának érzi magát. Orán,
ez a minden metafizikumtól gondosan de
zinficiált, banális város - nincs benne
sem festőiség, sem lélek, sem növény
zet -, kitűnő talaj a kísérlethez; ezek a
derék oráni nyárspolgárok, akik unottan
és \ szórakozottan élnek: moziba járnak,
szeretkeznek, pénzt keresnek, a megfe
lelő kísérleti nyulak, akikbe Camus a
pestisbacillust beoltja. A regénynek alig
van hősc, a főhős maga a pestis, vagyis
az élet abszurditása és a könyv tárgya a
különféle emberi magatartás ezzel az ab
szurditással szemben.

Az oráni polgárok nagyrésze egysze
rűen nem 'akarja tudomásul venni a pes
tist, mondván, hogy a XX. század dere
kán, . egy modern francia városban nem
lehetséges ilyesmi - "túl ostoba volna"
- és tódulnak a szórakozóhelyekre. Sőt,

maga a hatóság is igyekszik eltitkolni a
járványt. Az átlagember az élet tragikus
problémáival szemben, amilyen a szen
vedés és halál, struccpolitikát folytat; ez
a pascali "szórakozás" mély értelme: az
ember azért szórakozik, hogy ne kelljen
a halálra gondolnia.

Mikor nyilvánvalóvá lesz, hogy pestis
járvány van a városban és a hatóságok
elrendelik a vesztegzárt, az oráni polgá
rok legtöbbje nem ébred tudatára annak,
hogy mi fenyegeti őket és csak annyiban
reagál a csapásra, amennyiben az szoká
saiban zavarja, vagy érdekeiben sérti:
bosszankodnak vagy idegeskednek, de
ezek nem olyan érzések, amelyekkel
szembe lehetne szállni a pestissel. A leg
kevesebbnek jut eszébe, hogy a küzdel
met felvegye, mert az emberek a nyugal
mukat az életüknél is tőbbre becsülik.

Van, aki ki akar szökni a városból,
mint az Oránban rekedt párisi ujságiró,
Rambert, aki úgy érzi, a pestis nem tar
tozik rá, ő idegen az orániak között. Ram
bert képviseli azt a kategóriát, amely ki
játssza a nehézségeket (ilyenek Camus
szerint az öngyilkosok és azok is, akik
szellemi öngyilkosságot kővetnek el: a
spirituális filozófia hívei). Az Ujságíróban

egyébként később felébred az emberi szo
lidaritás érzése - hiszen a csapásokban
nincsenek egymástól elkülöníthető emberi
sorsok - és lemond a szökésről, jelent
kezik őnkéntes mentőszolgálatra: vállalja
a pestist. Rambert szerelmes is, ebben a
minőségében bizonyos csalóka immuni
tást élvez, mint mindazok, akik szenvedé
lyüknek vagy egy eszmének élnek: olyan
szórakozottak a pestissel szemben, hogy
észre sem veszik, ha meghalnak. (Camus
ezeket is megvetésével sujtja.)

Akadnak olyanok is, akik valósággal
jól érzik magukat a pestis kellős közepén,
mint Cottard, akinek bűntett nyomja a
lelkét és aki most úgy érzi, nincs rosz
szabb helyzetben, mint a többiek: a pes
tisjárvány alatt mindenki halálraítélt, a
rendőrök és birák éppen úgy, mint a bű

nözők.

A legritkább embertipus az, amelyet a
regényben Rieux doktor képvisel és ba
rátja Tarrou, az Isten nélküli szent. Az
orvos, aki mint krónikás elmondja az ese
ményeket, Sisyphus polgárra szelídített,
modern változata. Azok közé a kevesek
közé tartozik, akik világos fejjel felisme
rik az élet abszurditását és van erkölcsi
bátorságuk szembenézni vele; ő mondja
ki először, hogy Oránban pestis tört ki,
és szinte kényszeríti a hatóságokat
amelyek hajlandóak volnának eltitkolni a
járványt -, hogy nyilvánosságra hozzák
azt és megtegyék a szükséges intézkedé
seket. Tisztában van azzal, hogy a küzde
lem reménytelen, de ez nem gátolja ab
ban, hogy napi húsz órát ne töltsön a be
tegek között és Tarrouval meg ne szer
vezze az önkéntes mentőszolgálatot. "Nem
arról van szó, hogy meggyógyuljunk, ha
nem hogy éljünk a betegségünkkel"
idézhetnők vele kapcsolatban a My/he de
Sisyphe egyik mondatát.

Camus Rieux doktor szájába adja a már
szinte közhellyé vált ellenvetéseket, ame
lyeket a modern ateizmus részéről hallani
szoktunk: a kereszténység a Gondviselés
ről vallott tanitásával megöli az ember
ben az iniciativát, megbénítja aktivitását;
azáltal, hogya csapásokban Isten bünte
tését látja, amely lelki üdvünket szol
gálja, lehetetlenné teszi, hogy eredménye
sen küzdjünk a szenvedés, a rossz,' az
igazságtalanság ellen. Az orvos főleg

azon háborodik fel, hogy miképpen egyez
tethető össze Isten végtelen jóságával az
ártatlan gyermek szenvedése. Az egyéb-
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ként szenvtelen doktor, aki szinte szára
zon számol be a pestisjárvány mozzana
tairól, egy kisfiú halálos ágyánál szenve
délyesen kiáltja oda a gyermek mellett
imádkozó jezsuitának: "Mindhalálig til
takozom olyan világrend ellen, ahol ár
tatlan gyermekek így szenvedhetnek!"

A jezsuita, mintegy válaszként Rieux
nek, egyik prédikációja tárgyául vá
lasztja az ártatlanok szenvedésének
problémáját. Beszédének lényege az, hogy
a gyermek szörnyű halála botrány az em
beri ész számára, de vagy elfogadjuk,
vagy megtagadjuk Istent. "Credo quia ab
surdum.' Beszédében azt is kifejti, hogy
a keresztény magatartás "aktív fataliz
mus", ami eléggé meglepő egy "tudós és
harcos" jezsuita szájából. Camus egyéb
ként igyekszik rokonszenves portrét raj
zolní Paneloux atyáról, jóllehet a hivő

ket általában "csalóknak" tartja, mert túl
teszik magukat a játékszabályokon: egy
képzelt túlvilági élet reménységébe ka
paszkodva kijátsszák az élet abszurdítását,
miáltal megkönnyítik a dolgukat. A je
zsuitára viszont igazán nem mondható,
hogy a könnyebb megoldást választja:
nemcsak prédikál, hanem elöljár a pestis
betegek ápolásában. Úgy hal meg, mint
egy "abszurd hős", visszautasít minden
vallási vigaszt és orvosi segítséget: egé
szen magára vállalja a pestist, hogy már
tírhalálával tanubizonyságot tegyen a
krisztusi igazság mellett. Az orvost és ba
rátját nem sikerül ugyan megtérítenie,
mert az exisztencialisták szerint senki sem
adhatja át az igazságát másnak, minthogy
nincs mindenkire érvényes igazság, de a
pestis elleni kűzdelemben tanusított maga
tartásával tiszteletet kelt bennük és ezzel
ellensúlyozza a rossz véleményt, melyet
az első prédikációja után alkotnak róla,
mert Paneloux atya nem riadva vissza egy
kis vallási retorikától, bünbánatra szólítja
fel híveit, ahelyett, hogyapestisbetegek
ápolására sietne, és hallgatóságát is arra
buzdítaná. Az' exisztencialistákat - még
ha hivők ís - nem a keresztény i~azság

érdekli, hanem az egyes keresztények
magatartása. Az életszentség nekik is ím
ponál, mert a szentben van valamí az
"abszurd hősből". Camus főleg azt veti a
keresztények szemére, hogy nem lázad
nak, hogy a botrányt Isten kezéből meg
nyugvással fogadják. Mert az ő szemé
ben az ember ott kezdődik, hogy fellázad.
Igaz, hogy ez a lázadás kissé elvont, hí-
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szen Camus blaszférniája üres egeket dön
get, ezért nem is vesszük komolyan. A
blaszfémiának is csak akkor van értelme,
ha Isten létezik.

Ha nem is értünk egyet Camus filozó
fiájával, azt el kell ismernünk, hogy a
Pestis jelentős könyv: az írónak súlyos
metafizikai mondanivalója van és azt
szuggesztív szimbolum segítségével fejezi
ki, bár néhol az allegória erőltetett és a
vonalvezetés zavarossá válik. A legna
gyobb hiba az, hogy ez a regény nem re
gény, főleg azért nem, mert a legelvon
tabb irrealitásban mozog. Néhány oldal
tól eltekintve, ahol valóban megérezteti
velünk a pestis fojtó légkörét és valóban
bemutatja, hogyan élnek az emberek eb
ben a légkörben, szinte matematikai for
mulákkal helyettesíti mindazt, ami meg
döbbentő, torkonragadó, valóban "ab
szurd" a realitásban. Kizárólag az
agyunkra hat, nem az idegeinkre, sem a
képzeletünkre. Nem aknázza ki a téma
epikai lehetőségeit, nem rajzol élő alako
kat, hanem metafizikai kategóriákat, ame
lyet egy-egy alakja szimbolizál. Mindez
lehet hogy szándék, de akkor minek vál
takozik az elvont krónikás-stílus realista
ízű regényrészletekkel? Ez a stíluskeve
rék zavaróan hat. Nyelve is elvontan ele
gáns, szinte személytelen nyelv, szándé-

.kolt banalitásával, amely egyes 18. szá
zadi francia filozófusírókéra emlékeztet,
időközönként kizökken a krónikás objek
tivitásból és megenged magának egy-egy
szinte baudelairei képet - Baudelairnek
kevésbé hiteles, retorikus képeire gondo
lok -, amely mintha kicsúszott volna az
író szigorú ellenőrzése alól.

Camus könyve befejező részében óva
tosan kijelenti, hogy nem akart regényt
irni, hanem krónikát, ezért "a valóságot
még a művészet eszközeivel sem akarta
alakítani". Ezt a kijelentését igazán nem
szabad komolyan venni, mert nála jobban
senki sem stilizálj a a valóságot. Egyéb
ként, ha ezt az esztétikai elvet, amelyet
más exisztencialisták is hirdetnek, követ
kezetesen keresztülvinnék, ez a művé

szet teljes csődjét jelentené. Ha Camus
és társai mégis alkotnak maradandó iro
dalmi műveket, az semmiesetre sem esz
tétikájuk segítségével teszik, hanem an
nak ellenére. Reájuk is illik, amit Tarrou
mond a jezsuitára: "különbek, mint a pré
díkácíóik".

Füzesséry Katalin


