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AZ ASSZONY ÉS AZ ÉLETSZENTSÉG. - Ettől a szótól, hogy
"szentség", az átlagnő megijed. Úgy gondolja, azonnal vége házaséletnek.
szerelemnek, boldogságnak, ha ennek a szónak a légköre veszi körül.
Ezért élénken tiltakozik minden ellen, ami a "túlzott vallásosság" szinezetét
kelthetné. Nem veszi észre, hogy voltaképpen mindaz, amire férjével, gyer
mekeivel való viszonyában vágyik, mindaz a boldogság-lehetőség, ami egy
harmonikus otthonban, egyre fokozódó lehetőségként advan van, voltakép
pen azzal áll egyenes arányban, mennyire tudjuk a lelkünket feszitő vá
gyakat gyakorlati valóságra váltani; s éppen az "életszentség" az a minden
irányban ható aktív sugárzás, amely ezt foganatositja. "Minél szentebb
egy asszony, annál inkább asszony" - vallja Gertrud le Fort.

Az emberi élet és emberi méltóság megtiprásának. az otthon-nyuj
totta védelem semmibevevésének azt a szökőhullámát, amit a hitlerizmus
jelentett, lélektanilag a XIX. századi német filozófia készítette elő, éspedig
nem utolsó sorban a nőről vallott felfogásukkal Schopenhauer, Nietzsche,
Weininger, Schopenhauer a .xíámáról", mint "a keresztény-germán ostoba
ság monstruózus találmányáról" beszél; szerinte csak a keletiek véleked
tek helyesen a nőről. Ugyanezt vallja Nietzsche is. Ha a kultúrember álarca
alatt teszik is, Schopenhauer és Weininger lényegében a poligámia mal
rnára hajtják a vizet s szinte felszabadították az európai köztudatot annak
egyre leplezetlenebb formában való gyakorlására. A schopenhaueri filozófia
a férfinemzedékek egész sorára hatott károsan; s ami a legsúlyosaob, it

férfinak a nővel szemben való magatartásán át a nőtípus kialakulására is.
Eleinte szórványosan, ;majd egyre sűrűbben és sokfajta változatban jelenik
meg az a nő, aki "a maga életét akarja élni", aki "elsősorban asszony akar
lenni" és úgy gondolja, hogya boldogulás és a boldogság szöges ellentét
ben áll az életszentség minden formájával, de még a gyakorlati vallásos
élet legelemibb kővetelményeivel is. A német filozófia a régi stílusban
tartott .mőtesnek" olyan torzképét tartotta a nő elé, hogy teljesen kiábrán
dította őt hivatástudatának régi formáiból; s nem adott helyébe megbízható
újszerű életformát. A filozófia nemcsak az egyházról vallqtt felfogást .Jai
cizálta" , de a nőtisztelet légkörét is, s társadalmi szempontból ez utóbbi
majdnem olyan nagy horderejű, mint az előbbi.

A nő ugyanis mintegy kiábrándult régebbi önmagából, a korábbi
idők nőeszményéből; a gazdasági és társadalmi élet átalakulása új problé
mákkal, új feladatokkal állitotta szembe, új szabadságokat nyitott meg
előtte, új jogokat biztosított neki; és sokak számára összeegyeztethetet
lennek látszott a nő hivatásáról, "sajátszerű Iényéről" vallott hagyomá
nyos felfogás a nő modern tevékenységi köreivel, igényeivel és szabad
ságaival. Mint merev "vagy-vagy" állt előttük egyfelől a boldogság,
másfelől a szentség; a kettő, úgy vélték, forditott arányban áll egymással.

Ennek a felfogásnak a tévességét példázza Lucie Christine naplója:
vallomás arról, hogy az életszentség nem sorvasztj a el, hanem ellenke
zően, növeli az asszonyi boldogságot.

Lucie Christine álnév. Lehet. hogy annak idején, a századforduló
előtt, amidőn naplóját megirta és amidőn az Párizsban megjelent, voltak,
akik sejtették kilétét, de bizonyára csak kevesen, mert hiszen a valódi
életszentség igen gyakran "úgy megbúvik, hogy észre sem veszik". De ig~'

is él, létezik, és létezik Lucie Christine esetében annak a bizonysága, hogy
az életszentségnek és az asszonyi boldogságnak ez a nagyszerű egybe
olvasztása és együttnövekedése megvalósítható.
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Lucie Christine nagyvilági hölgy, többszörös családanya, aki huszori
kilenc éves korában a befelé mélyülő misztikus lelki élet kiváltságában
részesül és ettől kezdve harminchárom éven át naplójában számol be
lelki élményeiről, amelyekről csak lelkiatyja, egy falusi plébános tud, 1844
ben született; a háromkötetes naplót 1908-ban bekövetkezett halála után
Poulain Agoston jezsuita atya rendezte sajtó alá,' Férje, több gyermeke,
háztartása volt; benne élt a társadalmi kötelezettségek sokrétűségében; s
a kiegyensúlyozott boldog élet útjain eljutott az Istennel való misztikus
egyesülés csúcsaira, Életének külső megjelenési formájában nincsen semmi
rendkívüli. De rendkívüli az a tökéletes egyensúly és harmónia, amely nála
az asszonyi élet összes feladatainak harmonikus együtteséből született.

Életre szóló házasságát a napról-napra való tökéletesedés időszámí

tása jellemzi. Amidőn különféle eseményeket említ, mindig a "kegyelme
ket megelőző" vagy a kegyelmek elnyerése után következő időszakról

beszél. Ez az a választóvonal, amelyhez egész élete igazodik. A napló a
"kegyelmek harmincöt esztendejéről ad számot", Természetes egyszerű

séggel beszél férjéről és gyermekeiről, látogatásokról és zeneestélyekről,

de a mindennapi élet. tényei mögött megszakítás nélkül ott látjuk ragyogni
életének transcendentális valóságát; a misztikus élet biztos ívelését; élet-
idejének az örökkéva:Ióságba-olvadását. .

Franciaország- kritikus, 1870-72-es éveivel esik egybe az az időszak,

amidőn a kegyelem fokozatosan hatalmába keríti Lucie Christinet. "Francia
ország a mélyponton van" - írja 1871 január 31-én és vallomásaiból érez
hető, milyen nyomasztóan hat rá hazájának szerencsétlensége; valósággal
kényszeríti rá, hogy felülemelkedjék önmagán. A följegyzésekben aztán
ráismerünk a tökéletesség kezdetének hagyományos formáira: a szenvedés
elfogadására, az áldozat szeretetére; és ezzel "életének huszonkilencedik és
házasságának nyolcadik esztendejében" kezdetét veszi "a rendkivüli ke
gyelmek első esztendeje", A kegyelmeknek ez az áradása szinte együtt
halad a francia társadalom lelki gyógyulásával. Lucie felismeri, hogy ót
az Úristen" a kegyelmek rendkivüli csatornájának" szánta; s ha nem is
mondja ki kereken, tudatában van annak, milyen nagy szerepet kell be
töltenie e kegyelmek sugárzásának mások szempontjából; nemcsak csa
ládi, de társas élete révén is,

A "hármas összetételű élmény: világosság, vonzás és erő", amelyröl
ir, külsö és belsö életének nagyszerű harmóniáját teremtette meg. Amidőn

arrról beszél, hogy "látja a szavakat" és felismeri az Ige titkát -- ("az
isteni szavak sajátossága, hogya szó végre is hajtja, amit kifejez") -,
akkor rávilágít a szavak és tettek belső megegyezésének miként jére. Mert
a szavak és tettek közötti hézagok súlyos tragédiákat rejtegetnek; s ezek
nek a hézagoknak a kitöltése elsőrendűen női feladat.

1887 decemberében az el özvegyült Christine áll előttünk: "Sokáig
imádkoztam férjem holtteste mellett; igyekeztem segítségére lenni ennek a
drága léleknek, aki immár megérkezett Isten itélőszéke elé. Szeretettel,
bizalommal tettem le őt Isten kezébe és éreztem, az irgalmasság öleli kar
jaiba ezt a lelket, aki egész életében oly derekasan sikraszállt minden
ben az Isten ügyéért, anélkül, hogy magatartásán az emberi félelemnek
csak nyomát is láttuk volna" _. irja. S abban, hogy Christine férje rava
talánál ezt írhatta, neki magának, az ő asszonyi szerepének és életszent
ségének is nagy része van.

Férje halála után nemsokára egyik kislányát veszíti el; s bámulatos
az a hősies derű, amellyel ezt a roppant fájdalmat fogadja. Istennel egye-

1 A napló magynrul Trugly Józsefné fordításában, a Szalézi Művek kiadásában
jelent meg 1942-hen.
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sült lénye számára természetes, hogy megszakítás nélkül bírja szeretteit
a halálban is; valóságos szellemi kapcsolatban él velük imaéletében. "Igy
fogunk a mennyországban egybeolvadni szeretteink lelkével anélkül, hogy
lelkünknek Istennel való egyesülésére ez zavarólag hatna" - írja.

Az életszentség minden problémára megtalálja a leghelyesebb és leg
egyszerűbb. megoldást. Megtalálja a hétköznapi élet gondjaira, az emberi
kapcsolatok sokszor bonyolult nehézségeire; megtalálja a feleletet az idő

múlására, az öregedésre is.
Christine, aki már fiatal éveiben azt írta: "Oregség, áldott kor, már

elöre is üdvözöllek. Az emberek félnek tőled, pedig szeretniök kellene,
mint az élet legboldogabb szakaszát, mely a földi zarándokság végét
jelenti" - írta Christine fiatal korában. Oregsége pedig azt példázza, hogy
az állapotbeli kötelmek egyensúlya rendkívül gazdaggá és széppé teheti
az öregedő asszony életét. "Mikor halántékomat fehéredni látom, derűssé

lesz homlokom."
1889 újév napját a Szentháromság nevében kezdi meg. "Mint egy

ajtónyíláson át hallottam az angyalok és választottak együttes énekét.
A villám gyorsaságával tárult fel előttem a jövőnek egy pontja, amikor
majd a halni készülő világ énekli a halhatatlanság énekét. Hallottam a
lángész, a tudomány, az erő, e hatalom hangját; a szerelemét és a szív min
den gyengéd szerelméét; hallottam a bátorság és a képzelet, a félelem és
a reménység hangjait; az örömét és a fájdalomét; a természet, a vihar, a
mennydörgés hangját, a háborúkét és forradalmakét, amelyek megváltoz
tatják a föld arculatát, és alapjában rázzák meg az emberiség egyensúlyát.
De egy napon minden elcsitul, elhallgat, hogy helyet adjon az örök alle
lújának, amelyet a lelkem hall ... és azokon a szerencsétleneken kívül,
akik önmagukat ítélik el örök gyülöletre, - egyetlen kiáltásban egyesül
a lelkek összessége: Sanctus... Sanctus... Sanctus."

A magyar társadalom Lucie Christinjeinek névsorát nem ismerjük
ugyan, de vannak, élnek, hatnak; és bennük is zeng a nagy lelki egybe
ölelkezésnek ez a Sanctusa. Leszkay Iréne Eva

AZ ERKOLCS A FILM TORTENETÉBEN. - Miután egymás után több
nagy katolikus film aratott világszerte olyan páratlan sikert, amely csak
a filmgyártás legkiválóbb alkotásainak jutott osztályrészül, talán nem
érdektelen röviden összefoglalni azt a szerepet, amelyet a keresztény er
kölcs a film népszerűsége és sikere körül az Egyesült Államokban játszott.

Az első filmet 1895 májusában vetítették New-Yorkban egy üres
magtárban; a nézők, - néhány fiatalember, - felfordított ládákon ültek.
Az egész "előadás" mindössze öt percig tartott, de maga a tény, kétség
telenül korszakalkotó volt.

Edison 1889-ben fedezte föl a film lényegét. Ekkor szerkesztette meg
azt a gépet, amellyel egymás után egész sorozat fényképfelvételt lehetett
készíten], s azt a másikat, amellyel ezeket a képeket gyors egymásután
ban le lehetett vetíteni. Ezt a vetítőt kinetoskópnak nevezte el; az első

filmszalag tizenöt méter hosszú volt. Az előadás nem egészen egy percig
tartott és a feltaláló véleménye szerint semmi jövője sem volt. Ennek elle
nére tovább játszadozott találmányával. anélkül, hogy nagyobb fontosságot
tulajdonított volna neki.

Tévedése hamarosan kiderült. Elkövette azt a hibát, hogy kinetos
kópját csak az Egyesült Államokban szabadalmaztatta, s így nem volt
semmi akadálya, hogy Lumiére Párisban lemásolja és cinématograph néven
szabadalmaztassa. Edison erre újból nekilátott a munkának és jelentösen
tökéletesítve készülékét, vitaskóp néven újból szabadalmaztatta. 1896
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áprilisában megtartotta vele az első nyilvános előadást New-Yorkban. Ez
a dátum a film születésnapja, s az újszülött mindjárt az első napon óriási
sikert aratott. Az Amerikában akkor teljes virágzásukban álló varieték
lecsaptak az új .szenzációra és műsorukat kiegészítették filmszkeccsnek
nevezett "suhanó képekkel". Egyik sem törődött természetesen azzal, hogy
a filmet tökéletesítse, az "előadás" rendszerint egy-két percig tartott, tán
coló medvéket. síró gyerekeket mutattak be, vagy egy embert, aki az utcán
szivarozva sétált. Kezdetben ez is nagyon izgató volt, de néhány hónap
mulva a nézők már kezdtek türelmetlenül mozgolódni, valahányszor a
varieté műsorán a film következett, A varieték erre törölték műsorukból

az új szenzációt és sorra adták el potom pénzen a vetítőgépeket. amelye
ket a harmadrendű külvárosi lebujok vásároltak meg. Itt azután több
méter filmet ragasztottak őssze anélkül, hogy a tartalom ősszefüggésével

törődtek volna és hamarosan elérték a félórás előadás rekordját. Ezeknek
a lokáloknak a nézőít lebilincselte a film látványa és valahányszor tűz

támadt, ami úgyszólván mindennapos esemény volt, a szenzáció és a lel
kesedés még csak növekedett.

Az első komolyabb film harctéri híradó volt a rövidlélegzetü ameri
kai-spanyol háborúból. Bár az egyes csatajeleneteket nem a helyszínen
vették fel, a rendezés oly tökéletes volt, hogy a titok évekig nem derült
ki. Ennek a filmnek már tartós sikere volt. Egy Marcus Loew nevű new
yorki szőrmekereskedő megérezte, hogy a filmnek jövője van, csak meg
kellene szervezni. Uzlettársa, Zukor Adolf helyeselte az ötletet. Kettesben
összevásároltak. Amerika minden részében egy sereg bázszínházat és mu
tatványosbódét és megkezdték berendezésüket a filmek vetítésére. Hama
rosan csatlakozott hozzájuk egy William Fox nevű divatárúkereskedő

segéd, ő intézte a reklámot. Eleinte csak apró, többnyire igen gyenge
humorú jeleneteket vettek fel. Például egy úr elegáns hölggyel sétál az
utcán és oly ügyetlenül lóbálja sétabotját, hogy leveri vele a hölgy kalap
ját. A hőlgy erre az úr fejére üt a bottal. Ez a négyperces jelenet ma
talán szegényesnek látszik, de 1900-ban óriási sikere volt. Többször meg
kellett ismételni, a közönség percekig kacagott.

Három évvel később mutatték be az első korszakalkotó filmet a
publikumnak. Edwin S. Porter, Edison munkatársa New Jerseyben kibérelt
egy egész gyorsvonatot és megalkotta belőle a .Repülővonat" című filmet,
amelyről az egész ország beszélt. Ez a film is csak tiz percig tartott, de
összefüggő történet volt és mai értelemben is megérdemelte a film nevet.
Ezzel meg is indult a rohamos fejlődés. Tömegesen léptek fel a színészek,
rendezők, igazgatók és producerek, társulatok. Elkészitették a 680 méter
hosszú, félóráig tartó "A szenvedély játéka" círnű filmet. Most már a
szkeptikusok is megadták magukat, mert ez a film költségeinek sokezer
szeresét hozta be. McKeesport hamarosan megnyitotta az első, e célra
épült mozit. Níckelodeonnak nevezte el. A mozi reggel nyolc órakor nyi
tott és estig játszott szünet nélkül, de még éjfélkor is csak hosszas rábeszé
léssel síkerült a nézőket eltávolítani. A nyugati államokban gombamódra
szaporodtak el a nickelodeonok. .

Eddíg minden filmet a keleti államokban állítottak elő. Itt szigorú
erkölcsi felfogás uralkodott, s az eddigi filmeknek kifogástalan erkölcsi
tartalmuk volt. 1906 óta azonban Franciaországban is megindult a film
gyártás, s ezek a kissé "franciás erkölcsű" filmek rövidesen arra kényszerí
tették az amerikai konkurrenciát, hogy hasonló irányban tájékozódjék.
"A párisi alvilág" índította el ezt a folyamatot, s a "Vénember babája"
folytatta. 1908-ban odáig fajult a helyzet, hogy New-York polgármestere
utasította a rendőrséget. zárja be az összes nickelodeonokat. A botrány
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azonban nem szorítkozott New-Yorkra. A Chicago Tribune azzal vádolta
a mozit, hogy elrontja az ifjúságot, s a rendőrség itt is megkapta az utasí
tást, zárjon be mínden mozí, amely erkölcstelen filmeket játszik.

A következő évben országszerte erélyesen sürgették valamínő ellen
őrző szerv felállitását. Nyilvánvaló, hogy egy Ilyen bürokratikus szerv
teljesen tönkretehette volna a filmgyártást. De amint gyakran megtörté
nik, most is váratlan fordulat következett be, amely hamarosan helyre
billentette az egyensúlyt. Kanadából Amerikába érkezett egy Gladys
Smith nevű kisleány édesanyjával és beleütközött David Griffith film
rendezőbe. aki napi öt dollárért szerzödtette és nevét Mary Pickfordra
változtatta. 1905-ban játszotta első szerepét "Ramona" címen és ettől

kezdve az egyik Oceántól a másikig mindenki hasonló filmeket követelt.
S ekkor indult meg a film népvándorlása nyugat felé.

Edison még mindig szabadalmi díjakat élvezett a legtöbb készülék
után, de a filmgyártók nem igen vették figyelembe a fennálló jogokat.
Edison bírósághoz fordult, s a helyzet egyre feszültebb lett. A legtöbb
filmgyártó nem várta be a döntést, hanem elutazott Kaliforniába, a jófor
mán teljesen ismeretlen Los Angelesbe. Ennek a helynek két előnye volt:
először állandóan sütött a nap, és így bármikor lehetett fényképezni, má
sodszor pedig közel volt a mexikói határhoz és ennek a vendégszerető

államnak igen gyakran volt alkalma egyes "filmszakemberek" sürgős be
fogadására. Egy William Selig nevű vállalkozó cowboyt szerződtetett a
Miller testvérek farmjáról, mert megtetszett neki a legérry ügyessége. Az
illetőt Tom Mixnek hívták, és haladéktalanul elfogadta a napi tízdolláros
"szédítő" gázsit. Első kritikusa azt írta róla: "Egyik izgalom oly gyorsan
követi a másikat, hogy mind az öt filmtekercs valóságos múzeuma a szen
zácíóknak."

A vígjátékokban Keystone ért el jelentős sikereket Mack Sennett-el,
s esikereken felbuzdúlva Londonból is átzarándokolt egy kezdő kómikus
színész, akinek Charlie Chaplin volt a neve. Egycsapásra nemzeti híres
séggé vált, s ezt annyira komolyan vette, hogy gázsiemelést kért. Heti
150 dollárnál kezdte; az első szerényemelésnél még megelégedett a heti
1400 dollárral és két egész esztendeig tartott, mire elérte a heti 10.000
dollárt. Mack Sennett rávetette magát a vigjáték-rendezésre, s egymás
után tűntek fel "nagyágyúi" : Fatty, Chester Conklin és Ben ,Turpin. Ezidő

tájt lépett fel először Theda Bara a "Vámpir"-ban és impresszáriója arab
környezetet teremtett számára. Nevét kiforgatva, "Arab halál" néven
jelent meg a nézők előtt, lábainál egy csontvázzal. amit akkor nagyon ki
fejezésteljesnek és vonzónak találtak.

Ugyanebben az idéiben készült el az első történelmi film is. Davis
Griffith "Egy nemzet születése" eimen feldolgozta az amerikai polgár
háború egyik epizódját és San Franciscó-ban mutatta be először. A tolon
gás leírhatatlan volt; jellemző, hogy időnként még ma is adják a filmet,
amely eddig több mint ötmillió dollárt hozott. Mary Pickford szenvedélyes
játéka az egész országot meghódította, a kis Mary Amerika kedvence lett.
Zukor Adolf eleinte ezer dollárt adott neki hetenként, később kétszeresre,
majd hétezerre emelte a gázsiját. Mary 1916-ban maga alapított filmválla
latot és éppen annyit keresett, mint Chaplin. Évekig ők voltak a világ
legjohban fizetett emberei. Az első világháborút követő náthaláz miatt
számos mozit be kellett zárni, s a közönség visszanyerésére megint csak
a franciás "könnyedség" mutatkozott a legalkalmasabbnak. Az 1920 körül
készült filmek, főleg DeMille filmjei, csaknem kivétel nélkül a válás pro
blémájá val foglalkoztak és nemsokára megjelentek a születésszabályozá~t

propagáló filmalkotások is. "Az égő ifjúság", "Éva átka", "Álszentek" es
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több más film sajtóháború középpontjába került, de volt elvétve néhány
olyan film is, amely a válás és a születésszabályozás ellen foglalt állást.
A többség a másik irány mellett tört lándzsát, ami a közvéleményt őszin

tén felháborította. Mary Pickford éppen akkor vált elOwen Moortól és
hozzáment Douglas Fairbankshoz, Fattyt gyilkosság miatt perbefogták, s
bár felmentették, el kellett tünnie. Országszerte arról beszéltek, hogy a
filmvilág a részegeskedés, válási botrányok és általában az erkölcstelen
ség melegágya. Több helyen bojkottáIni kezdték a mozíkat, s a film vezér
kara úgy látta, valamit tenni kell. New-Yorkban megbeszélésre ültek össze,
amely azonban az általános bizalmatlanság jegyében indult meg. Külön
külön senki sem merte az erkölcstelen filmgyártást beszüntetni, mert attól
félt, hogy a többiek annál többet fognak keresni, s ezért végül is abban
egyeztek meg, hogy közös mozgalmat teremtenek a film erkölcsi ellenőr

zésére. A szervezet élére Will H. Hayst, egy ismert presbiteriánust állítot
tak. A szervezet évi 100.000 dollár ellenében egyrészt ellenőrizte a filmek
erkölcsét, másrészt kötelezettséget vállalt arra, hogy a jövőben megvédi
a filmeket a támadások. ellen.

Ettől kezdve ismét új korszak kezdődött a film életében és egymás
után több jó alkotás hagyta el a műtermet, DeMille 1923-ban elkészítette
a "TÍLparancsolat"-ot, mások kihozták a "Disraeli"-t, Rudolf Valentino a
"Sejk"-et. A film végleg felhagyott a takarékoskodással, az M. G. M. el
készítette, s ötmillió dollárt áldozott a "Ben Hur't-ra, DeMille két és fél
milliót a "Királyok Királyá"-ra.

1926-ban a Fox-gyár Case nevű mérnöke feltalálta a hangosfiImet és
a Warner Bros elkészítette Al Jolson híres filmjét, a "Singing Foolt". Az
új lehetőségekkel azonban új nehézségek is támadtak, s a film ismét a
jól bevált módszerhez, a könnyű erkölcshöz folyamodott. A házasságot, a
női erkölcsöt és általában a keresztény erkölcsöt maradiságnak minösitet
ték. Igen jellemző az egyik ismert filmszínész kijelentése: "A színész, aki
önmagát és munkáját komolyan veszi, nem törődhetik az erkölccsel."

Megint csak a Chicago Tribune szólalt meg a leghevesebben. Ezúttal
azonban egy katolikus pap, Lord jezsuita atya vette kezébe a dolgot és
a Chicago Tribune keretében 1929-ben a Hays-féle bizottság felkérésére
új szabályzatot készitett a filmgyártók számára. A filmesek aláírták és nem
tartották meg. 1930 elején általános volt a meggyőződés, hogy csak az
erkölcstelen jeleneteknek lehet sikerük annál is inkább, mert a film ezút
tal ismét válságban volt. Paramount csődbe ment, a többi eladósodott és
Fox is kénytelen volt a mozik egy részét eladni.

A gyárak folytatták helytelen útjukat, amely csak meggyorsította a
romlást. Egy ekkor végzett vizsgálat megállapította, hogy négy film közül
három büncselekményekkel, erkölcstelenségekkel, vagy beteges szenve
délyekkel foglalkozik. Az ifjúságra gyakorolt rossz hatás leírhatatlan volt.
A katolikus Karitász 1933 októberi gyűlésén New-Yorkban Cicognani érsek
feltette a kérdést: "Ki tudná felmérni azokat a bűnöket, amelyeknek köz
vetlen oka a rossz film?" Azt követelte, a katolikusok fogjanak össze és
vigyék keresztül a film-erkölcs megtisztítását. Ugyanez év novemberében
a püspöki konferencia püspöki bizottságot szervezett és 1934 áprilisában
sikerült elérni, hogy az Erkölcsvédelmi Szövetséget megbízták a film
cenzurával. Hollywoodban egy katolikus, J. L Breen vette át az ellenőr

zést és szorosan együttműködött a Szövetséggel. Ekkor állt a filmválság
a tetőponton. A veszteséget egy év alatt tízmillió dollárra becsülték. Az
új cenzura azonban a legpesszimistá!:)b jóslatok ellenére diadalt aratott.

A "Copperfield Dávid", "Skót Mária", "Romeo és Julia", "Pasteur"
egymásután óriási sikert értek el, DeMille új stílusú nyugati píonir-filmjeí-
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vel együtt. A továbbiakban legjobban a számok beszélnek. A Szövetség
működését 1934-ben kezdte és 1936-ban a mozi már teljesen ellenőrzés

alatt állott. Warnerék 1934-ben 674.000 dollárt, Paramount 635.000 dollárt
keresett, 1935-ben ez a két szám 3,l77.000-re, illetve 6,012.000-re emelke
dett. Ugyanez volt az aránya' többi film gyárban is. Az erkölcs valóban
megmentette a filmet. Teljesen szétfoszlott az az álom, hogy az erkölcste
lenség vonzása üzletet jelent, mert ha igaz is, hogy egy kis orfeum ki
tűnően meg tud élni az erkölcstelenségből, olyan tömegcikknél, mínt a
film, már a nagy számok törvénye érvényesül, és bebizonyosodott, hogy
az emberiség óriási többsége szívesebben látja az erkölcsöt, mint az
erkölcstelenséget. A filmgyártás háborús válsága nem erkölcstelen, hanem
ellenkezőleg, csak jó és tiszta filmekkel volt áthidalható és a háború után
készült nagy katolikus filmek, amelyekből hármat rövid ideig Magyar
országon is láthattunk, megjelölték az utat, amelyet a filmgyártásnak
követnie kell, ha a válságokat el akarja kerülni.

A DÁN VALLÁSSZABADSÁG SZÁZADIK ÉVFORDULÓJA. - Az
1848-as forradalmi áramlat végigsöpör egész Európán, de nem míndenűtt

hozza meg gyümölcseit. Egy ország van, amely 1849-ben maradéktalanul
végetvet az abszolutizmusnak és biztositja az összes szabadságjogokat.
Ennek köszönhető, hogy egy eredetileg luteránus országban a katolikusok
immár száz éve a legteljesebb szabadságot élvezik. Ezt a tényt főleg akkor
értékelhetjük igazán, ha ismerjük Dánia vallási helyzetét a XVI. századtól
kezdve.

Ebben az időben talán sehol sem dúl úgy a vallási türelmetlenség,
mint éppen Dániában. Az abszolútizmus nem tűri meg egyetlen vallás
szabad gyakorlását sem az államvalláson kívül, amely a luteránus volt.
Ezt pedig annyira azonosítják a koronával, hogy aki az államvallás ellen
vét, az felségsértést követ el. Amikor a XIV. Lajos által üldözött kálvinis
ták Dániába menekülnek, kiutasítják őket és 1687-ben a kopenhágai hóhér
nyilvánosan elégeti Thomasius de Halle írását, aki védelmébe veszi őket.

Amikor a XVII. század elején néhány dominikánus megkísérli a letelepe
dést, a dán törvények azonnal elűzik őket, "mert a királyságban nincs
helye semmiféle szerzetesnek, jezsuitának és másféle pápistának".

A dán katolicizmus hősi alakja Niels Steensen, akinek élete színes
és változatos, mint a legérdekesebb regény. 1638-ban született Kopenhágá
ban, eredetileg anatómusnak készül, huszonkét éves korában felfedezi a
fültő nyálmirigyeinek kiürítő csatornáját, amelyet a mai napig is utána
neveznek "ductus stenonianus"-nak. A felfedezés dicsőségét tanára akarja
learatni. Ez az első megpróbáltatás tövises pályáján. Korának tudományá
val szöges ellentétben áll, mert vallásos szelleme a legszigorúbb meg
figyelőképességgel párosul, ami szokatlan ebben a spekulatív korban. Igy
például nem fogadja el Descartesnak az emberi szervezetről való a priori
megállapításait, ezért még nagyobb hévvel folytatja az izmok szerkezeté
nek tanulmányozására végzett kísérleteit. O látta meg elsőnek, hogya szív
tulajdonképpen izom. Amsterdami és leydeni tudományos munkája után
visszatér hazájába, de ott sincs sok szerencséje: a kopenhágai egyetem
antómiai tanszékét megtagadják tőle. Ez az igazságtalanság és különböző

intrikák arra késztetik, hogy Franciaországba menjen, ahol Melchisedech
Thévenot, a kiváló mecenás, XIV. Lajos könyvtárosa, tárt karokkal fogadja.
Steensen sorra járja a francia városokat, ahol bemutatja kísérleteit. Firen
zébe is elvetődik, ahol a toscanai nagyherceg pártfogolja. Olaszországban
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geológiai tanulmányokkal foglalkozik, kutatásai eredményét könyvben is
kiadja, egy évszázaddal megelőzve a korát.

Vallásos fejlődese tudományos kutatásaival párhuzamosan halad.
Amikor elhagyta hazáját, luteránus volt, majd Hollandiában megismerke
dett nehány ateistával és Spinoza pantheizmusával. Amikor azt látja, hogy
tudományos feltevéseik semmibe sem veszik azt, amit megfigyelnek, két
kedve fogadja állításaikat. A descartesi kétkedés módszerével élve, vizs
gálni kezdi saját vallásos meggyőződéseit, aminek eredményeképpen nem
egyelőítéletét levetkőzi. Franciaországban megismerkedik Bossuetval. és
a vele folytatott beszélgetések megingatják luteránus hitét. Kételyek fog
ják el, ezért megvilágositásért imádkozik és a különböző vallású embere
ket kikérdezi hitük felől. Egyszer Livornóban megpillant egy úrnapi kör
menetet: ez a látvány mélységesen megrendíti. Érzi, hogy választania kell:
ezek az emberek vagy őrültek, akik egy darab ostyát írnádnak. vagy
valódi keresztények, akik Krisztust imádják. De ha így van, miért ne csat
lakoznék hozzájuk? Az a mód, ahogya florenel katolikusok fogadják, meg
nyitja szemeit: egy vallás, amely ennyi szeretetre képesít, csakis igaz
lehet. De egyideig még habozik levetni. gyermekkori hitét. Hivatalosan
l667-ben lesz a katolikus Egyház tagja, de szívében már régebben az.
A dán király nem szeretné elveszteni világhírű alattvalóját, ezért, hogy
hazacsalogassa, fényes anyagí támogatást ajánl fel neki, természetesen
csak az esetre, ha megmarad luteránus hitűnek. A levél két nappal meg
térése után érkezik. Ezentúl saját hazájában az érvenyésülés útja be
zárul előtte.

Kétév ;mulva mégis elfogja a honvágy és megkísérli a hazatérést,
de régi barátai is ellene fordulnak, szemérehányva hitehagyását. Erre
visszatér Florenebe. ahol ki akarja adni geológiai kutatásai eredményét,
de azok nem látnak napvilágot, sőt Leibniz hiába keresí később a kéziratot:
annak, a tudomány legnagyobb kárára, végleg nyoma veszett. Időközben

egy nagy dán államférfi, Steesen gyermekkori barátja megérteti a király
lyal, hogy kár lenne a világhirű tudóst elveszítenie. és rábírja, hogy sze
mélyére nézve, függessze fel a nem luteránus dán alattvalókat sujtó ren
deletet. A király ezt meg is teszi, és Steensen mint "királyi anatomus" tér
vissza hazájába, ahol egyideig igen népszerű. Sokáig emlegették a kopen
hágai egyetemen tartott beszédét: "Szép, amit a világból látunk, még szebb,
amit megértünk, de a legszebb az, amit nem ismerhetünk meg." Néhány
hónapi ünnepeltetés után megint elhagyja Dániát: a toscanai nagyherceg
meghivja fia mellé nevelőnek. Újra Florenebe megy, ahol elhatározza, hogy
felveszi az egyházi rendet. Rövidesen pappá szentelik, majd két év mnlva
Hannover püspökévé nevezik ki. Erre a méltóságra keresztényi alázattal
készül: Hannoverből gyalogosan zarándokol Rómába, útközben koldulással
tartva fenn magát. Hazaérkezve, egyszersmindenkorra visszautasit minden
megtiszteltetést: jövedelmét elosztja a szegények között, sőt püspöki ke
resztjét és gyűrűjét is eladja. Egyszerű szalmazsákon alszik, pénteken
egész nap böjtöl, sajátmaga szolgálja ki a szegényeket, akik asztalánál
esznek. Leibniz hatása alatt sokat foglalkozik az egyházak egyesítésének
gondolatával, de nehány egyéni megterésen kívül nem ér el kézzelfogható
eredményt.

Több dán és német teológus támadja meg irásait. Közben meghal
pártfogója, a hannoveri nagyherceg és Steensen kénytelen elhagyni a vá
rost. Élete ezentúl állandó golgotajárás, ahogy a protestáns Jörgensen
mondja. 1686-ban a münsteri érsek koadjutora lesz. Hetenkint háromszor
böjtöl. Amikor meghal az érsek, helyébe egy világias embert választanak,
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akinek három püspöksége van. Steensen nem fogadja el a választást, ame-
lyet Róma sem erősit meg. ,

Nomád életének új korszaka következik: a pápa Eszak-Németország
és Skandinávia apostoli vikáriusává nevezi ki; székhelye Hamburg lesz,
ahol hónapos szobában lakik, szolgát nem tart, gyalog járja be hatalmas
egyházmegyéjét. Aszketikus szigora hihetetlen szerénységgel és sziveket
megnyerö nyájassággal párosul. Látván azonban, hogy többektől ellenke
zést vált ki, elhatározza, hogy visszamegy Itáliába. Rómából megjön az
engedély, útra is kel, útközben megtudja. hogy a trieri választófejedelem
segítségével Mecklenburgba helyezhetik át, lévén ott a nagyherceg kato
likus. Minthogy azonban a nép ott protestáns, csak egyszerü papként je
lentkezhet új székhelyén, ahol kívüle egyetlen katolíkus lelkész él. Nem
sokára elveszti a nagyherceg kegyeít, míre a Szentszéktől egy más német
hercegségbe való áthelyezését kéri. Még mielőtt elhagyná Mecklenburgot,
megbetegszik a város egyetlen katolikus papja, Steensen ápolja, ö is meg
kapja a betegséget és meghal, anélkül, hogya szentségekkel megerősít

hette volna magát. Schwerinben hatalmas temetést rendeznek, majd ham
vait átszállítják Flórencbe, ahol a 'Mediciek mellett a San-Lorenzóban he
lyezik örök nyugalomra, Michelangelo remekműveinek árnyékába. Dániá
ban neve feledésbe merült, de szenvedései meghozták gyümölcsüket: ha
zája vallási türelmetlenségét ő törte meg elsőnek, ezért a dán vallás
szabadság százéves évfordulóján elsősorban őt ünnepli a katolikus világ.

Másfél évszázadnak kell eltelnie, amíg a Steensen által elhintett
magvak kikelnek. 1840-ben a dánok sokezer aláirásával kérvényt nyujta
nak be VII. Keresztély királyhoz a vallásszabadság törvénybeiktatása
ügyében. Az uralkodó visszautasítja a kérelmet. 1848 februárjában Lajos
Fülöpöt elűzik a francia trónról. Németországban kítör a forradalom,
Dániára is átterjed. Nem kerül véres polgárháborúra a sor, az országnak
külső ellenségekkel kell harcolnia: Schleswig-Holstein fellázad az anya
ország ellen. Az új király, VII. Frigyes, belátja, hogy szükség van a nem
zeti erők összefogására, ezért hajlandónak mutatkozik a népe által köve
telt reformok megvalósítására.

1850-ben megjelent két német katolikus pap Dániában, majd külön
féle nemzetiségű női és férfí-szerzetesrendek követték őket. A dán katoli
kusok száma ötven év alatt tizenötszörösére emelkedett. Az ország vallási
helyzetében a mélyreható változások forradalom nélkül következtek be.
Luteránus részről nem mutatkozott sem gyülölség, sem irígység a katoliku
sokkal szemben. Megértették, hogy itt nem valaminő katolikus privilégium
ról van szó, hanem az emberi személy jogaít proklamáló alkotmányról.
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