
NAPLÚ
A KÖZVÉLEMÉNYKUTATAS régóta érdeklődik az istenhit, a túl

világ tudatának mai hatása iránt. Az első világháború után elsősorban

a németek foglaIkoztak a kérdéssel és külön szocíológíaí iskolát hoztak
létre, amelynek megállapításait igen hálásan vette a gyakorlati lelkipász
torkodás éppen úgy, mint a vallásszocíológta.

1948-tól kezdve a Gallup-intézet is állandóan kutatott a különféle
országok közvéleményében az istenhit iránt. Nemregen kiadta kutatása
eredményét, amely szerfölött érdekes és tanulságos.

Az első kérdése ez volt: "Egyénileg ön hisz-e Istenben?" Erre há
romféle felelet adódott: igen, nem és nem-tudom. A közvélemény vála
szai országonkint :

Ausztráliában 95% igen, 5% nem -% bizonytalan
Brazíliában 96% igen 3% nem l % bizonytalan
Dániában 80% igen 9% nem II% bizonytalan
Franciaországban 66% igen 20% nem 14% bizonytalan
Finnországban 83% igen 5% nem 12% bizonytalan
Hollandiában 80% igen 14% nem 6% bizonytalan
Kanadában 95% igen 2% nem 3% bizonytalan
Norvégiában 84% igen 7% nem 9% bizonytalan
Svédországban 80% igen 8% nem 12% bizonytalan
USA 94% igen 3% nem 3% bizonytalan

Az angol szigetországban a kérdés némi változással a következő voltr
,,Milyen az Isten? Melyi'k nézet áll legközelebb önhöz ?" A válaszok a
következők voltak:

1. Az Isten személyes való: 45% válasza.
2. Az Isten szellem, vagy életerő, aki ellenőrzi életünket: 39% vá

lasza. Összesen 84% hisz tehát egy természetfölötti személyes Istenben.
3. Nem vagyok biztos abban, hogy van-e Isten: 16% válasza.
Ugyanilyen érdekes és tanulságos a közvéleménynek a túlvilági élet-

re vonatkozó válasza.
"Hiszi-e, hogy van élet a halál után is ?', - erre a különféle orszá-

gokban így feleltek:
Kanada 78% igen 9% nem 13% bizonytalan
Brazilia 78% igen 18% nem 4% bizonytalan
Norvégia 71% igen 15% nem 14% bizonytalan
Finnország 69% igen II% nem 20% bizonytalan
USA 68% igen 13% nem 19% bizonytalan
Hollandia 68% igen 26% nem 6% bizonytalan
Ausztrália 63% igen 20% nem 17% bizonytalan
Franciaország 58% igen 22% nem 20% bizonytalan
Dánia 55% igen 27% nem 18% bizonytalan
Svédország 49% igen 17% nem 34% bizonytalan
Anglia 49% igen 27% nem 24% bizonytalan

Egyes országokban azt is megkérdezték, milyennek képzeLik ezt ct
halál utáni életet? A válaszok a következők voltak:

1. Tökéletes boldogság, öröm, béke és nyugalom.
2. A jóság jutalmazása, a bűn büntetése, mennyország és kárhozat

világa.
3. Alvásszerű, testetlen, tudattalan és szellemélet.
4. Olyan, amilyennek a biblia leírja.
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Az istenhit általában csökken a vidékről városba tóduló népnél. Igy
pl. a dániai Koppenhágában a lakosság 17%--a - vagyis minden hat em
berből egy - nem hisz Istenben. Dánia falvalban viszont csak 4% nem
hisz Istenben. .

Igen érdekes az is, hogy. az istenhit az ember életkora szerint is vál
tozik. Az Északamerikai ugyesült Allamokban például a fiatalabb embe
rek közül sokkal kevesebben tagadják Isten létezését, mint az idősebbek.

Dániában például a 35 évesek közül minden negyedik tagadja Isten léte
zését, vagy legalább is nyilúan kételkedik benne. De már az 50 éven fe
lüliek között csak minden tizenkettedik ember tagadja Istent, vagy ké
telkedik létezésében.

Világosan látszik az Északamerikai Egyesült Allamok közvéleményé
nek adataiból, hol a személyes istenhitre vonatkozólag ezek az eredmé
nyek:

férfiak 95%-a igen 1% nem 4% bizonytalan
nők 970/ o-a igen 1% nem 2% bizonytalan

a farmerek 97%-a igen 1% nem 2% bizonytalan
a községekben 98%--a igen 1% nem 1% bizonytalan

a városokban 94%-a igen 2% nem 2% bizonytalah
20-29 évesek közül 93%-a igen 3% nem 4% bizonytalan
30-40 évesek közül 87%-a igen 1% nem 2% bizonytalan

50 éven felüliek közül 97%-a igen 1% nem 2% bizonytalan

A Gallup-intézet adatai mellett van két figyelemreméltó tény is. Az
első az, hogy 1936-tól kezdve 12%-kal nőtt azok száma, akik személyesen
hiszik a túlvilági életet. Viszont a másik adat szerint bár az amerikaiak
túlnyomó többsége hiszi a személyes Istent és a túlvilági életet, mégis
ezek közül 30 millió ember egyszer sem ment felekezete templomába az
utolsó egy hónap alatt. Az adatok a katolikusokra, protestánsokra, zsí
dókra egyaránt vonatkoznak.

1952. júniusában Elmo Roper (NBC Survey) felkutatta a templomláto-
gatók számát. Vallások szerint

a katolikusok 93%-a jár 4% nem 3% nem válaszolt
protestánsok 91%-a jár 8% nem 1% nem válaszolt
izmeliták 67%--a jár 31% nem 2% nem válaszolt
vallásnélküli 4%-a jár 95% nem 1% nem válaszolt

1954 első felében minden vasárnap templomba járt:
a katolikusok 78%-a,
a protestánsok 48%-a,
az izraeliták 31%--a szombatonkínt,

A protestánsok közül legnagyobb számban a baptísták, metodísták, lu •.
teránusok és a kálvinista presbiteriánusok látogatják templomainkat. Tá
jékoztatásul közölni kell, hogy az Eszakamertkai Egyesült Allamoknak
1955-ben 167 millió 700 ezer lakosa közül 31 és fél millió katolíkus egy
házköség híve és 55 millió 800 ezer különféle protestáns felekezetú. GÖr.
keleti 2.1 millió, izraelita 5 millió. George Gallup 1954. március 26-án
végzett kutatást az Egyesült Allamok egész lakossága között arról, hogy
hányan járnak templomba (zsínazógába) a hetedik napon (vasárnap,
vagy szombaton). Az eredmény: az Egyesült Allamoknak mind a 167 mil
lió lakosa közül 47% templombatáró. 53% nem. A templombajárók közül
a nagyobbik rész túl van a 30. életéven. A templombajárók száma 1942.
májusától kezdve 1954. [úliusíg kereken 10%-ot növekedett. 1942-ben 31

492



millió ernber járt rendszeresen templomba (36%), 1954-ben pedig 47 mil
lió (46%). Ez a vallásos érzés, gyakorlat" és tudat növekedését mutatja,

A Gallup Institute számlálása szerínt 1950 áprilisában 39% volt a
templomlátogató (38 millió ember). Négy év alatt 9 millióval lett több (47
míllíó). Ezek mínd felnőttek, 20 éven felüliek. A férfiaknak 42%-a, a
nőknek pedig kereken 500/ o-Q rendszeres templombajáró.

1950 április 28'-án megkérdezték az összes protestáns felekezeteket,.
nem lenne-e jobb, ha a sokszáz protestáns felekezet egyetlen közös pro
testáns hitben egyesülne s protestáns egyházi unió jönne létre. Míg 1937
ben csak 40% látott ebben vallási előnyt, 1948-ba!l"'már 42%, 1950-ben
pedig kereken 50%. A protestáns tömegekben tehát mindjobban erős

bödik a vallási egység követelése.
:E:rdekes közvéleménykutatás folyt az angolok és az amerikaiak kő

zött 1950 március 30-án. Mind a kettőt a Gallup-intézet vezette. Az iránt
érdeklődött: ki ismeri a négy evangélistát név szerint.

Ebből azt akarták megtudni. ismerik és olvassák-e a Szentírást. A
válasz az Amerikai Egyesült Alámoleban ez volt:

Név szerint ismeri mind a négyet 35%
Hármat ismer név szerínt 4%
Kettőt ismer név szerint 4%
Egyet sem ismer név szerint 33%.

A válaszolők közt katolikusok és protestánsok vegyesen voltak. Az ame
rikaiak szégyent vallottak az angolokkal szemben, mert az angoloknál
a közvéleménykutató intézet aadtaí szerínt minden 5 ember kőzül 3 pon
tosan fel tudta sorolni név szerint is a négy evangélium íróját. Ez pe
dig 61%-ot jelent az amerikaiak 350/ o-ával szemben.

Az angol közvélernénykutatás szerínt a fiatalabb nemzedék táíéko
zatlanabb az evangéliumok neve felől, mint az idősebbek. A fiatalabbak
nak egyharmada nem ismeri az evangéliumokat. Aránylag ugyanez a
helyzet az amerikaiaknál is. (b. b.)

VITA A MAI GYERMEKRÚL. Magnum eimmel komoly értékű, a
modern élet problémáival foglalkozó folyóirat jelenik meg második éve
Frankfurtban és Bécsben. Egyik legutóbbi számát teUesen a gyermek kö
rüli kérdéseknek szenteli, számos cikket, tanulmányt, érdekes kép anya
got közöl, helyet ad az ellentétes irányú vélemények kifejtésére és ép
pen ezekből az ellentétekből igyekezik jószándékú, pozitiv tanulságokat
levonni.

A gyermek világképe nagy és lényeges változáson ment át az elmult
évtizedek folyamán. Feltűnő erős technikai érdeklődése, minden, ami
gép, motor izgatja képeeletét. Ha a mese romantikus elemei - manók,
tündérek, elvarázsolt királykisasszonyok - nem tűntek is el teljesen, a
reális tárgyú, mai élettel összefüggő történetek legalább akkora érdeklő

désre számíthatnak. A felnőttek teljesértékű embernek - ha a szellemi
testi fejlődés bizonyos alacsonyabb fokán állónak is - veszik a gyerme
ket, és ehhez mérik a vele folytatott beszélgetés, tanítás, szórakoztatás
hangnemét és a játékot is. A modern lélektan behatolt a gyermeki lélek
sokáig rejtve maradt mélyrétegeibe is, feltárta az ösztönök, így a játszó
ösztön ezerepét is az értelmi fejlődés területén, s ma mind a játékszernek,
mind magának a játéknak különleges figyelmet szentelnek. Hangsúlyo
zottabb feladatot kapott a gyermek-sajtó és irodalom, és a gyermek ér
deklődési körének és felfogóképességének megfelelőbb tanítási rendsze-
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-reket fejlesztetlek ki. Felnőtt és gyermek viszonyli lIlapvetően megválto
.zott, mig régebben a gyermek alkalmazkodott a felnőttek vU/igához, ma
ennek pontosan a forditottja történik.

Az egymást követő nemzedékek minden vonatkozásban közelebb ke
rültek egymáshoz, a mult ködébe súlyedt fogalom már a generációk kö
.zött tátongó gyakran áthidalhatatlan elentét, (Imely még Turgenyev Apák
és Fiúk címú regényében oly tragikus hangú írói kifejezést nyert. Szülők

.és gyermekek ma könnyen megértik egymást, barátok, pajtások lettek,
ezáltal sok komoly probléma szinte önmagától megoldódik s II gyermek

.félelme szüleitől nem okoz többé súlyos, elhallgatott bajokat, majd ki
robbanó összeütközéseket. Kitd.gultak a gyermeki élet határai, nem kor
látozódik az otthonra s legfeljebb még az iskolára, a sport-, a cserkész

.és uttörőszervezetek, a játszótér, az utca, a mozt, rádió, televízió, az ál
landó érintkezés idegenekkel, megszüntette a család kizárólagos - s

'néha egyoldalú - befolyását.
Nagy vonalakban ezeket fejtegették If helyeslést és elismerést ki

fejező cikkek, akadnak azonban szép számmal kevésbbé bizakodó, ső~

aggodalmakat hangoztató írások is és rámutatnak a pozitiveknek látszó
jelenségek negafivumaira.

A gyermekhez. alkalmazkodó felnőtt világ életrekelti s nagyra nö
-veli a gyermekben fontosságának tudatát. E fontosság-tudat azonban >

szü.kségszerúen - nem áll arányban értelmi fejlettségével és felelósé
..gérzésével, innen a temérdek fegyelmezetlenség, túWntudatos hányaveti
ség, kevés kötelességtudás, amiket annyiszor szemérevetnek s nem ok
nélkül, a mai ifjú nemzedéknek.

Komoly veszélyeket rejt az életkor különbségek elhalványulása is,
·mert amennyi szellemi és erkölcsi haszonnal jár szülők és gyermekek
baráti,pajtási viszonya, ugyanannyi kárt is okoz a szülői tekintély meg
fogyatkozása. Mert apának lenni jóval többet jelent, mint j6pajtásságot,
az anya szerepe mérhetetlenül több, mint a jóbarátnőé. Az apának, mint
a család fejének tekintélye amúgyis sokat veszített súlyából a nők elő

retörésének következtében. A ma érett és idős korú nemzedék még úgy
-emlékezik apáira, mint a család eltartójára. szellemi és erkölcsi irányító
jára, aki képesitésével, tudásával, az élet küzdelmeiben szerzett tapaszta
latainak bölcseségével joggal formálhatott jogot erre a fontos szerepre. Az
anyák akkoriban, még a dolgozó anyák is, jóval inkább igénybevették
családi otthonuk védettségét és csak ritka esetben vitatták az apai aka
rat eZsőbbségét. Azokban az időkben apa és anya összehasonlíthatatlanul
több időt és töretlenebb energiát tudott gyermekeik nevelésére fordítani.

Ma a szülők egYformán küzdenek a mindennapi kenyérért, család
;ukat közösen tartják el és közösen irányítják. Mindez tegkevésbbé sem
lenne baj, ha több időt tudnának gyermekeíknek szentelni s ha bokros
elfoglaltságaik közepette nem feledkeznének meg arról, hogy megfelelő

·példaképet állítsanak saJát személyükben fiaik és leányaik elé. Apa és
anya nem érnek rá. Kapkodó segítséagel élnek, kapkodva foglalkoznak
gyermekeikkel. Ma.1d az iskola . . . majd az ifjúsági szervezetek . . . - gon
dolJák és rettenetesen tévednek, mert az Ő szerepüket, az ő feladataikat
egyik sem tud'ia pótolni. Ezek a szülők lehetnek jók, okosak, áldozato
sak - mégis hiányzik belőlük az, ami a legfontosabb.

Idézünk néhány sort a Magnum egyik-másik cikkéból:
HA modern anya eszmény már nem a sors által kizárólag anllaságra

kijelölt nő" hanem sokkal inkdbb az olyan, "akin meg sem látni, hogy
gyermeket hozott a világra", legyen "a mama is olyan, mint egy szép
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fiatallány '" Senki nem követelheti a nőtől, hogy éppen csak ő őriZze

meg archaikus életformáját, miközben megváltozott körülötte a világ
arculata . . ."

Sok mindent elfogadunk az idézett cikkek' megdllapításaiból, mikor
azonban azt olvassuk, hogy az idő túlhaladta azt a nőtípust, amely "sze
líd anyaállat volt csupán", összeszorul a szívünk és feltör bennünk a
kérdés: Szent Monika - Szent Agoston édesanyja -, Mária Terézia a
maga tizenhat gyermekével, a nyolcadik gyermekként világraj<Stt Handel,
a negyediknek született Bach és mérr megszámlálhatatlan nagy ember
édesanyja vajjon mind "szelíd anyaállatok" voltak csupán? ! ts nem ép
pen az ő példájukból vonhatna-e le a mai asszony sok értékes tanul
ságot?

Hogy korunk mennyire igényli az anya kultuszát, az anya képét mu
tatja az egész földkerekségen egyazon napon megtartott anyák napja. Le
gyenek az édesanyák a kultuszra minden tekintetben méltók, a társada
Lom pedig tartson az esztendőben ne egy, hanem háromszázhatvanöt
anyáknapját.

Német folyóirat társunk igyekezete, mellyel a különféle nézeteknek
helyet biztosított elismerésreméltó. A tanulmányokat összegező befejező

cikkben néhány tételt mégis erősebben kellett volna kiemelnie.
Igaz, a gyermeket minden eszközzel segiteni kell erőinek és tehet

ségeinek kibontakozásában, de ugyanannyira szükséges vadhajtásainak
lenyesegetése is. A n9vekedést támogatni kell, de annak egyúttal irányt
is szabni, mert a szerteburjánzó ágak temérdek értékes életerőt vonnak
el.

A huszadik század mámoros büszkeséggel és fenntartásnélkilli ocla
«dással veti magát a természettudományok és a technikai haladás cso
dáinak lába elé. Mintha teljesen megfeledkezett volna régi tanít6meste
reiről, a teológiáról és filozófiáról. Ugyanígy mintha a modern lélektan
és neveléstudomány is elfelejtette volna mindazt a tapasztalati tudást és
bölcseséget, melyet korábbi nemzedékek örökül hagytak. Holott szá
zadunknak legégetőbben éppen arra van szüksége, hogy rendezze az errv
ber belső magatartását a megváltozott tudomány és technika világával
szemben. Az emberi lélek mikrokozmosza és a külső világ között felet
tébb hiányos az összhang. A teljes har1nÓniához azonban elengedhetetle
nül az ember Istenhez való viszonyának rendezettsége s ami ezzel egylltt
;ár: az erkölcsi szépség. Erre kell a felnőtteknek törekedniök és ilyen
példaképet mutatni gyermekeik felé. (Halász Alexandra)

VÖRÖS F;S FEKETE. Van egy társasjáték (esős nyaralásokra kiváló
'an alkalmas): öt esztendőre száműznek egy puszta szigetre, csak a leg
szükségesebbeket vihetjük magunkkal. De a bíróság irgalmas: az utolsó
pillanatban megengedi, hogy tíz regényt is becsomagoljunk. Tessék, ki-ki
állítsa össze a listáját! Az enyémben bizony nem egyszer ott volt a Stend
hal remekműve is, a "Vörös és fekete". Mindezt pedig azért bocsátom
előre, hogy eleve elhárítsam a vádat, mintha ellensége volnétk Stendhal
nak. Nem, egyáltalán nem vagyok az. Szeretem és tartom annyira ezt a
páratlan írót, hogy vitatkozhassam vele.

A "Vörös és fekete" ugyanis remekmű - ez kétségtelen - de olyan
remekmű, mellyel vitatkozni kell. Vitatkoznak is - vele, róla, körülötte
- amióta csak megjelent, százhuszonöt éve.

"Krónika 1830-ból" - mondja a regény alcíme. "Tartalma" közis
mert: nagyon sokan olvasták, s talán még többen látták a belőle készült
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fílmet, Ez a film ugyan a regényhez képest eléggé ösztövér; és amilyen
nagyszerű benne Danielle Darrieux, oly kevéssé meggyőző a Julien So
relt alakító Gérard Philipe, aki hamisítatlan jávorpálos eszközökkel
igyekszik pótolni az ábrázolás lélektani mélységét és hitelét. aminek foly
tán aztán az egész figura alaposan félresiklik.

Krónilka 1830-ból ... Mit lát a néző ebből az 1830-as francia világ
ból a filmen? Mit lát, ezerszer gazdagabban, árnyaltabban a regényben ?
Es egyáltalán, mit látott maga Stendhal az 1820-as évek Franciaorszá
gában?

Láthatott-e ilyen Sorel-féle Nepoleon-ímádö törtetőket. níetzscheánu
sokat jól félszázaddal Nietscheelőtt, akik az élet va-bank játszmájában
alkalomszerűen hol a vörösre tettek, hol a feketére: hol a katonatiszti
egyenruhára. hol a reverendára ? Láthatott-e fodorított hajú ifjú főpa

pot,aki tükör előtt próbálgatja nagy "szerepe" előtt az áldásosztást (ami
végtére nem is olyan szörnyűség, hiszen ezt is meg kell tanulni vala
hogyan)? Láthatta-e egyszóval világi hatalomnak és egyházi rendnek,
trónnak és oltárnak azt a szövetségét, amelynek szövevényeiben az fiatal
Julien Sorel bukdácsol és törtet? Azt hiszem, ez a kérdés a regény mín
den olvasójában. a film minden nézőjében fölmérült.

Nos, ne kendőzzük a hibákat és botlásokat. Annál kevésbé, mert hi
szen amit a következőkben mondok, azt a francia (tehát az e téren el
sősorban illetékes) katolikus egyháztörténetírásban s a mai francia kato
licizmus történeti tudatában nemhogy nem ujdonság, hanem egyenesen
közhely. Bizony Stendhal nem sok jót láthatott az '1820-as években hazá
jában.

Ez a szentszövetségí Európa, a Bourbon restauráció, a Napoleon utáni
reakció kora. Hogy általában milyen volt, azt ezerszer elmondták már.
Milyen volt spedálisan a franciáknál ? Milyen egyháztörténeti szempont
ból?

Waterloo után visszajöttek a Bourbonok. Velük visszatért a forrada
lom, majd Napoleon elől emigráctóba került, emigrációban maradt fő

papság. A francia egyháztörténészek szeretik hangsúlyozni, hogy ez a
főpapság szinte kivétel nélkül a régi, az ancien régime-beli arisztokra
ciából származott. Az emigráció alatt, tizenöt-húsz esztendőre, kiesett az
ország életéből, fejlődéséből. Most, hogy XVIII. Lajos visszajöttével is
mét módja nyilt a tevékenységre, általában ott akarta folytatni az éle
tet, ahol az övé megszakadt. Holott az ország már azon a ponton régesré
gen túlfejlődött. S ebben rejlett a tragédia egyik csírája: abban, hogy a
papság egy része, s a főpapság igen nagy része egyszerűen nem értette
meg a népet, az országot, az időket. Tragédiát említettem, s nem jogta
lanul: ami a 19. században Franciaországban a katolicizmus útja és
sorsa volt, az tragédia, helyesebben tragédiák sorozata.

A francia egyháztörténet megállapítja, hogy ezekben a restaurációs
időkben az egyháziak kőzül nagyon sokan egyszerűen összekeverték az
egyhái lelki és a maguk arisztokrata-hatalmi-anyagi érdekeit. Az egyház
restaurációját (mert bizony bőven volt mit restaurálni) sajnálatos és vég
zetes félreértéssel a Bourbonok politikai restaurációjának sikeréhez kö
tötték. Trón és oltár szövetségének (ez erre a közhasználatú kifejezés)
valóságos rohamcsapatai járták az országot. Türelmetlenségük, túlbuzgó
ságuk és tapintatlanságuk folytán, meg a helyzetnek, a fejlődés eredmé
nyeinek, .a nép megváltozott lelkének nem-ismerése míatt szerencsétlen
módon szembekerültek szabadság, függetlenség, emberi egyenlőség, ön
állóság (divatos szóval így mondhatnám: emberi-polgári nagykorúság)
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amaz eszményeivel, melyek 1789 óta immár kitéphetetlenül belegyöke
reztek a francia nép szívébe. Eszményekkel kerültek szembe, amelyek 
nemzeti eszmények voltak. Eszményekkel. amelyek lényegük szerint egy
ben keresztény eszmények is! Mert a nagy Forradalom ideáljai: szabad
ság, egyenlőség, testvériség - bármennyi vérrel, áldozattal, szenvedéssel
járt is történelmi rnegvalósításuk: - alapjában keresztény eszmények.
Az, hogy mikor a Forradalom kivívta, egyúttal egyház és vallás ellen is
akarta kivívni öket, egyáltalán nem jogosítja föl az éppen katolikus vol
tánál fogva fokozott és föltétlen tárgyilagosságra, igazmondásra, rnély
elemzésre és becsületes nyiltságrá kötelezett katoliikus szemlelőt arra,
hogy ezeknek az eszményeknek eredendően keresztény (krisztusi) voltát
kétségbevonja, vagy egyenesen megtagadja. Igy látja ezt Maritain, így
látta már hajdan Ozanam, aki nagyon jól tudta és sosem titkolta, hogy
ezekkel a történelemben "görbe utakon" jelentkező eszmékkel - (de
tudjuk: e görbe vonalakkal Isten irja a maga egyenes írását I) - nem
makacsul szembeszállni kell, hanem a jogos emberi igényeket megértve
vissza kell kapcsoini őket eredeti forrásukhoz. az evangéliumhoz.

Sajnos, a francia egyháztörténelem a 19. század jelentős részén át vol
taképpen nem egyéb, mint a sorozatosan kínálkozó "visszakapcsolási" al
kalmak rövidlátó elmulasztása. Tav-aszi rügyele s remények - s e rügye
ket, reményeket rendre letaroló fagyok. A franciák mindezt világosan
látják s nyiltan elismerik, mert keridőzgetés nélkül (s azzal a szándékkal,
hogyatörténelembőlokulást nyerjenek) szembenéznek mult bajaikkal;
nagyon vílószínű, hogy éppen ezért tudtak úgy megujhódní, s olyan mély
pontról indulva! ahogyan századunkban megujhódtak,

Bizony, a Restauráció korában elkövetett tévedések, az ekkori értet
lenségek és félreértések súlyos gyümölcse lett Franciaországban a szá
zad nagy hitehagyása. S ebből: a történelmi (és szenvedéseiben is Isten
akarta) fejlődésnek, mondhatnám : a Gondviselés mélyértelmű működésé

nek fölnem-ismeréséből(vagy másként: a történelemben megnyilatkozó
isteni akarat emberi indokokból eredő elutasításából) keletkezett, amit
XI Pius pápa a 19. század legnagyobb botrányának nevezett: a munkás
ság elvesztése.

. Stendhal végeredményben, szándéka ellenére is, ennek a nagy aposz
ráziának egyik első, és persze csöppet sem jóindulatú króníkása, Mint ki
vűlálló, és mint gyanakvó, epés, kissé ingerült kívülálló, nem látott mé
lyebbre a külszínnél ; viszont legyünk őszinték: a korabeli francira kato
licizmus mindent megtett annak érdekében, hogy külszínével elriassza, s
a belénevelt gyanakvásban megerősítse. Mert ez a katolicizmus annyira
szemlátomást (és sajnos: tettekben megnyílvánulóan) jobban bízott a po-

. litikai hatalom, a trón szövetségében, mint a saját igazsága erejében,
hogy az a kívülálló számára nem is igen lehetett más, -mint a tulajdon
gyöngeségének hangos bevallása. Mily silány volt ez a külföldi segédlet
tel az ország nyakára erőszakolt Bourbon hatalom! S úgy látszott, ebbe
kapaszkodott két kézzel is az egyház! Egyáltalán nem sugárzott belőle

az a szellemi önállóság és öntudat, aminek minden élő és aktiv katoli
cizmus legfőbb vonzó és bizonyító erejének kell lennie. Egy Ozanam hő

siessége és alázata kellett hozzá, hogya sorozatos csalódások, értetlensé
gek, kudarcok és sajnos sokszor nem éppen jóhiszemű eljárások között is
olyan szilárdan kitartson, mint ahogyan ő kitartott. S mily szomorú kép
a történelem távlatából: látni, hogyan futnak zátonyra az értetienségen
törekvések, melyek a nagy néptömegek, a történelemben először jelent-
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kező proletariátus jogos emberi és szocíális igényeiért állnak ki - s
hogyan futnak zátonyra nem is egyszer. hanem ujra meg ujra I

A "Vörös és feketé"-t úgy is fölfoghatjuk: Stendhal benne tükrőt

tart kora elé, ha a katolicizmust illetőleg egy kissé görbe tükrőt is. De
hát minden egyéniség a maga médján tartja a maga tükrét; s a katolikus
társadalomnak végre is ügyelnie kell rá, hogy még egy ateista tükrében
se mutasson olyan kevéssé vonzó arcot, aminőt Stendhaléban mutat. Mert
ez a kép nem egészen hiteles ugyan, de a maga rnódján éles és igaz; ha
míndenestül hazug volna, akkor a "Vörös és fekete" egyszerűen rossz
regény volna. Éles és igaz, de persze nem teljes. Stendhalnak is megvol
tak a maga korlátai. Azt, ami a külszín alatt .- és ellenére - van és
rnűkődik, már nem látta meg; igaz, nem is volt rá kívánesi. Arról, ami
az időbeli szervezetí formák esetleges gyarlósága és a formákat hordozó
emberek gyakori esendősége ellenére is él és erjeszt és fejleszt: erről a
kovászról nem sok fogalma volt. Mondhatnám : fogalma sem volt.

Egyrészt: nem az az ember volt, akinek az ilyesmi iránt különösebb
fogékonysága van. Aztán meg: akármennyire korán fölülállónak érezte
is magát, végtére ő is korának gyermeke volt - s milyen tipikusan! 
sőt a tizennyolcadik század gyermeke, aki különös módon előfutára lett
a tizenkilencedik végének, s egyben-másban a huszadiknak is.

Olyasminek, amivel ez a huszadik század aligha dicsekedhetik majd
az idők bírájának színe előtt. Ez a nagyon is racionalista Stendhal gyer
meki naivsággal játszik azzal a tűzzel, amely majd egy századdal később

lángba borítja a világot. Persze Stendhal ezt nem tudhatta. A film ren
dezői azonban tudták, hiszen átélték ezt a tűzvészt; annál érthetetlenebb
az ő naivitásuk. Julien Sorel egy a film elejére anticipált, "utolsó szó
jogán" mondott védőbeszédében (a dolgok lényegét illetőleg elég zavaro
san, amolyan "megmagyarázom a bízonyítványom" modorban) előadja,

hogy ő a népből jött; igaz ugyan, hogy mellesleg egy kicsit bűnös is és
megérdemli sorsát; de ez a sors azért mégsem bűne miatt éri el őt, ha
nem az uralkodó osztályok átkos maffiája következtében: nosza összefog
nak s elteszik láb alól a nép fiát. A film végén Julíen, hátrakötött kéz
zel, úgy lépked a vesztőhely felé, a giccs szívdöglesztő ragyogásában,
mintha valaminő megdicsőülés menyországába vonulina be. Az ember
szeretne fölkiáltani a mozí könnyözönében: Hölgyeim és uraim, hátrébb
a könnyzacskókkal ! Értsünk szót előbb!

Mert ... Először is, ez a finálé a film Irójának és rendezőjének lele
ménye; Stendhal sokkal jobb és igazabb író volt annál, semhogy ilyesmit
paairra vessen. Másodszor pedig, ki ez a Sorel, akit megdlcsőítenekelőt

tünk, s úgy tüntetnek föl, mint gonosz érdekek szövevényében elbukó
tragikus hőst? Ki ez? A NÉP FIA, az elnyomottak szószólója, vagy wt-.
lami hasonló? Ugyan, kérem! Ez (a filmben ezerszer inkább, mint a re
gényben) önző kis törtető, szabályszerű Machtmensch - olyan valaki,
akinek fölnagyított, hátborzongatóan őrült rémdráma keretében mozgó
mását csak nemrégiben láthattuk történelmünk véres szinpadán. Ez az
új Sorel nem De Renalnét lőtte le. Ez rószágokat gázolt, népeket tinort,
a hatalom igézetében majdnem fölrobbantotta a világot. Feledékenyebbek
kedvéért a nevét is kiírern. Hitlernek hivták.

1!l30 óta nagyot fejlődött a technika. A huszadik század hatalomtól
kótyagos kis Sorelieí géppisztolyt hordtak az oldalukon és minden külö
nősebb habozás nélkül egyszeruen hasbalőtték. akinek nem tetszett ne
kik a képe. S ha jól emlékszem, ők is azzal hivalkodtak, hogy ,,a nép
fiai".
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A film rendezői alighanem akkor tévedtek a legnagyobbat, amikor
belekeverték Stendhal történetébe (úgy, ahogyan belekeverték, úgy, aho
gyan "exponálták") Julien Sorel pályájának ezt a nyilván "modernnek"
szánt "igazolását". A nép fia csak akkor igazán a nép fia, ha a nép
erkölcse is megvan benne. Akár Julien Sorélnek hívják, akár másnak.

A film torzítását persze nem írhatjuk Stendhal rovására. Rovására
írhatjuk viszont (de ezt a film aztán nagyon ügyefogyottan érzékelteti)
a hatalom-imádatát. Nem, az igazi Sorel korántsem az a hobogász kamasz,
akinek Gárard Philipe ábrázolja I Stendhal volt olyan tró, hogy meg
éreztesse a hatalom-imádatban a démonit - nem mintha ő maga nem
"imádta" volna a hatalmat, hanem azért, mert igazán jó író volt: olyan
nak ábrázolta a dolgokat, amilyenek. Sajnos, ahhoz kevés volt benne a
szellemi alázat, hogy fölfedezze: van valami, ami a hatalomnál is sokkal
szebb és nemesebb és emberibb. A hatalomtalanság.

Vannak szép, izmos emberi fenevadak, akik gyönyörű atléta-mozdu
lattal tudják leteríteni a Jeruzsálemból Jerikóba Igyekvőt. Aztán van,
aki "odamegy hozzá, bort önt sebeire és beköti azokat". Stendhalnak. s
utána Nietzschének ezek tetszettek: a hatalom gátlástalan útonállói. Telsz
tojnak, Dosztojevszkijnak viszont a másik: az irgalmas szamaritánus.
Tessék, lehetválasztani ! Fölényesen nevetni Nietzschével a szeretet "swl
ga-erkölcsérr- és az Ubermenschre szavazni; vagy lehajoini a szenvedők

höz, odafordulni a testvér emberekhez. A vonal különben meglehetősen
egyenes. Nemcsak Sorel, illetve Sorel szülőapja, Stendhal bálványozta
Napoleont, hanem Stendhal nagy híve, Nietzsche is,aki lenézte a fran
cia forradalmat a testvériség "ábrándja" miatt, de magasztalta Napoleont,
mínt a "harcos századoknak", mint "a harc klasszikus korának" igazi
kezdeményezőjét.

Erő! Hatalom! Kitenyésztett férfiasság ! Fölsőbbrendű ember - s
egy lépéssel tovább: fölsőbbrendű faj! Köszönjük, elég volt belőle. Ha
rombolni, irtani, lövöldözní kell, a gátlástalan, "jón-rosszon túl" élő

Machtmenschek többnyire alapos munkát végeznek. De a világot lak
hatóvá, emberi hajlékká, amióta világ, mindig csak az irgalmas szamari
tánusok tették.

Ezzel a gondolattal jöttem ki a moziból: Vajon mit szólna ma
Stendhal, ha egy hitlerizmus és egy második világháború tapasztalataival
gazdagabban nézte volna végig ezt a regényéből készült filmet? - Egy
pillanatra láttam is, köpeösen. kerek arcát keretező szakálával. rosszmá
jú és kissé élveteg ajkával; de szemében most nem találtam az okosan
irónikus, majdnem ördögien vizsga kifejezést, ami oly élőn süt ki arc
képéböl; inkább míntha bosszankodott volna. Megfogta a kabátom gomb
ját s így szólt:

- Nézze fiam, ne vegye komolyan. ezek félreértették a dolgot. Éle
temben semmit nem utáltam úgy, mint a glccset; s végülis vgiccset csi
náltak a regényemből t No, mindegy. Nem is ezért állítottam meg. Csak
úgy magunk közt, bizalmasan. Tudja, fiam, míóta értesültem egyről és
másról, egy kissé megváltozott a kérdésben a véleményem. Azt hiszem,
azért - súgta a fülembe - még mindig jobb idejében lenyakazni egy
Julien Sorelt, mint hogy utóbb egy Julien Sorel nyakazzon le milliókat.

Válaszolni akartam neki; de akkoroa már eltünt. (r. gy.)

"EWKELOEK KATAKOMBAJA". Antonio Ferrua, a pápai egyházi
régészeti bizottság titkára az ,,"Studes" cfmú francia katoUkus folyóirat
1956. júsiusi számában igen érdekes tanulmányt irt arról a kis katakom-



búról, melyet a közelmultban fedeztek fel és tártak föl az Örök Város
közelében.

Régi feljegyzések nem tesznek említést erről a katakombáról, a tu
domány sem tartotta számon létezését, mindössze a nép ajkán élő men
de-mondák rebesgettek valamit felőle. A tudós körök sokáig hitelt sem
adtak ezeknek a népi suttogásoknak, a pápai egyházi régészeti bizottság
végül mégis rászánta magát arra, hogy utána járjon az igazságnak.

A néphit olyan helyet jelölt meg a katakomba helyéül, mely ma
Rómának utcahálózattal átszőtt és házakkal tele-épített népes külvárosa,
ezért úgy kellett dönteni, hogy a "külfejtés" módszere helyett függőleges

akna fúrása révén kisérelik. meg az állítólagos katakomba megközelíté
sét. És ime, 20 napi kutatás után 16 méter mélységben valóban elérték a
katakomba egyik helyiségének sarkát. Ennek falai tele voltak freskókkal,
de sírnak semmi nyoma nem volt benne. Ezt az első felfedezést sok más
követte. 21 méter mélységben feltárult egy nagyon meredek lépcső, mely
egy öt méter hosszúságú s 1.60 m szélességű folyosóba torkollott. Ez is
gazdagon volt díszítve freskó-képekkel, de sirokra még itt sem akad
tak. - A folyosó egy 4 méter magas és 5x5 méteres hatszögű terembe
vezetett, melyben még mindig nem volt sír található. Ezután egymásba
nyíló négy kis helyiség, ú. u. "cubiculum" következett, de ezek közül is
csak az utolsó kettő szolgált temetkezés céljára, az első kettő csak mint
egy előszobúcskát képezett. A cubiculumokban is mindössze két-két sír
van, melyek egymással szemben épített boltives falba vájt, szinte folyo
sóknak ható, mélyedésekben vannak elhelyezve. Azt tapasztalták tehát
mindjárt kezdetben, hogy ez az új katakomba - eltérően a többi kata
kombák puritán egyszerűségétől és zsúfoltságig menő helykiahsználásától
- sokkal diszesebb és építői éppen nem takarékoskodtak a helluel, 
Ez tehát szemmel láthatóan olyan katakomba, mely nem az egyszerű

nép "köztemetője" volt, hanem előkelő családok temetkezési helye.
Arisztokratikus jellege különösképpen a festő dekorációk pazarságá

ban tűnik ki. Három - csak megépített, de fel nem használt - cubicu
lumon kívül az összes többi feltárt cv,biculum boltives építésű és telis
tele volt freskókkal. Ezek részint az építészeti vonalakat követő dekora
tiv minták, s azonkívül nagyszabású pompás jelenetek. A kutatóknak az
volt a benyomásuk, mintha egy IV. századi nagy képtárba léptek volna
be. 1.15 jelenet van a falakon és ezen kívül a kizárólag dekorativ elemek
ből álló' freskók: kitárt farkú pávák, egyéb állati figurák, amorettek,
mindezek virágfűzérek, szökőkutak és fák között. De itt nem is annyira
a mennyiség a fontos, hanem az ábrázolás művészisége és újszerűsége.

Minden egyes kép valóságos remekmű. S míg a régi katakombák kez
detlettes képei rendszerint ugyanazon témáknak egyhangú ismétlései, itt
egészen új témák tűnnek fel, vagy legalább is egészen eredeti felfogású
ábl·ázolásban.

A legérdekesebb freskó-képek a következők: 1. Adám és Éva állat
bőr-ruhában, amint Isten kikergeti őket a paradicsomból, amely el'ődít

ményszerű várfallal van körülvéve. (>s.~züleink szomorúan üldögélnek a
fal tövében, s feléjük közelít Káin és Abel, munkájuk gyümölcsét hozva:
kalászkévét és bárányt. Káin rövid tunikában, Abel sarkia érő tuniká
ban és köpenyben. - 2. Vízözön. Az Isten abliikszerű nyílást nyit az
égen, s az abból özönlő vizek elárasztják a földet. - 3. Noé lerészegedéw~.

Noé egy hordóra könyökölve fekszik baloldalán, jobbjában serleg, a hát
térben az asztalon egy borosedény. - 4. Abrahám Mambréban. Szembe
jön vele három angyal, a patriarka sátrában ül, mellette áldozati borjú,
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háttérben fák. - 5. Lót menekül az égő Sodomából két leányával, a vá
TOS falánál felesége sóbálvánnyá meredten áll. - 6. Izsák feláldozása;
látjuk a hegy lábánál a szolgát egy szamár mögött, s fent Izsák térdel
atyja előtt, ki őt leütni készü l. - 7. Izsák utolsó lakomája. A kép egyik
oldalán Ezsau kimegy vadászni, míg Jákob, akit anyja betuszkol, belép
egy tál étellel, hogy magának szerezze meg az elsőszülötti áldást. - 8.
Jákob Beihelben látja álmában a lajtorját az angyalokkal. - 10. A nap
és a hold letérdel József előtt. - Két másik freskó 'valószínűleg szintén
Jozsejet ábrázolja: 11. Öt ember megjelenik egy trónon ülő hatodik előtt,
mögöttük kehely; 12. Csomó ökrös szekér telve emberekkel egy város
kapujához ér, mely előtt egy folyó folyik tele halakkal és rákokkal; a
parton az öreg József fekszik, s megáldja két fiát, Efraimot és Mamasz
szét, - 13. Mózest megtalálja a Nilusban a fáraó lánya, akit rabnői kí
.Bérnek, míg a csecsemő nővére a nád közül leskelődik. - 14. Atkelés a
Vörös Tengeren, sereg egyiptomival és zsidóval. - 15. Bálaám a szamarán
ülve találkozik a kardos angyallal. - 16. Sámson viadala az oroszlánnal,
.a döglött oroszlán szájában méz és méhraj. - 17. Sámson a filiszteusok
termésére rókákat hajít, melyek farkára égő fáklY~k vannak erősítve. 
18. Absalon az erdőbe menekülvén hajával fennakad egy. tölgyfa ágán,
mig lova tovább szalad. - 19. Három ifjú a babiloni kemencében két
.szolgával, kik a tüzet szitiák.

Az újszövetséget kevesebb kép ábrázolja, de mindegyik újszerű és
művészi. Ilyenek: a hegyi beszéd. - A szamariai asszony Jákob kútjánál
Jézussal beszélget, ki borotvált képpel és római ruhában van ábrázolva.
- Lázár feltám.asztása, a Jézust követő zsidók hosszú sorával. - A ka
tonák sorsot vetnek Jézus köntösére s szent-sír előtt.

A bibliai jelenetek sorozatában számos téma kétszer is fel van dol
.kozva. - Több jelenet viszont világi tárgyú: néhány halottnak az arc
képe, egy sírásó munka közben ... Van egy nehezen értelmezhet6 jele
net: középütt egy előkelő személy áll csak köpenyben, s ezt tunikás és
köpenyes fiatalemberek veszik körül. Eleinte azt hitték, hogya kép Jé
.<:ust ábrázolja az apostolokkal, de a romok eltakarítása után feltűnt egy
- a többi lábánál fekvő - meztelen ember-alak, gyomra táján nagy seb
bel, az egyik fiatalember rámutat erre egy hosszú pálcával. Tehát a kép
úgy látszi1~ egy sebészeti előadást áb1'ázol; bizonyára egy híres sebész
orvos volt az odatemetett.

Még érdekesebb jelenség, hogy két cubiculum freskó-díszítése telje
sen pogány szellemű. Az egyik kép Cleopátra öngyilkosságát ábrázolja,
amint virágos kertben fekszik egy kosárhoz támaszkodva, balkezében kí
gyóval, mely a keblét marja. A másik cubiculum freskói a Hercules
mondakör jeleneteit ábrázolják: Hercules a Hadesből visszahozza Alces
tist, megöli Nessus kentaurt, lefejezi a lernai hidrát, behatol a Hesperi
dák kertjébe ...

Vita tárgyát képezte, mit jelentenek a katakombában a pogány fi
gurák ? - Lehetséges, hogya katakomba tulajdonosai koziit több család
még pogány volt; de az is lehetséges, hogya IV. században egy keresztény
szemében a pogány mithikus jelenetek már csak egy-egy erkölcsi tétel
szimbolumát jelentették, így például Alcestis története a hitvesi kegye
!etet szimbolizálta. - Am ebbe a magyarázatba sehogy sem illeszthető be
Cleopatra öngyilkossága.

Két alapvető kérdés merült fel az újonnan felfedezett katakombával
kapcsolatosan: mi a lényege és milyen korból szárm.azik. Nem nehéz ki
~mutatni,·hogy ez a katakomba nem volt a keresztény közösség temetke-
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zó-helye, hanem magán-birtoka volt egy csoport gazdag, előkelő család
nak, kik oda temetkeztek. Erre vallanak kiterjedésének aránylag kis 
SOx27 méteres - méretei.

Korát a szakemberek a IV. század első felében állapították meg. HoW
nem régebbi keletkezésű, bizonyítják cubiculumainak széles és pompá
zatos építészeti formái, s a freskók témái is. Másrészt a feliratok azt bi
zonyítják, .hogy a IV. század második felében már nem használták, de
viszont a III. század vége előtt sem. Hogy ezeket az időbeli határokat nem
lehet eltolni, bizonyítja e katakombának az ugyancsak nemrégen felfe
dezett Coemeterium Commodillae-hoz való közelsége is.

Izgató problémája a festmények témáinak eredetisége is: miért jár-o
.nak ezek a festők olyan külön utakon? - Ez a kérdés még megolclásra:
vár, s ez csak a IV. és V. századi bazilikák festészetével való egybevetés..
s az ugyanezen korbeli, a festészetnél fejlettebb fokon álló szarkofág
szobrászat alapos tanulmányozása útján remélhető.

AZ OLVASÓ NAPLÓJA. Ahhoz, hogy valaki már életében "nagy'"
legyen, 'összes kellékeivel ennek a nagyságnak: tekintéllyel, ranggal, va
gyonnal - ehhez, úgy látszik, külön tehetség kell. Tehetség, amely - az,
a gyanúm - rendszerint nem áll arányban a valódi, a tulajdonképpeni,
tehetséggel. Itt van rá példának Hunyady Sándor. Amíg élt, többnyire
így emlegették: azért ez a Hunyady mégiscsak remek novellista. Azért ..•
Mert egész életstílusa, egész Írói modora valahogyan úgy hatott, mintha
"nem volna egészen komoly". A harmincas években író számára már nem
volt divat bohémnak lenni; ha valaki bohém, ez egy kicsit gyanús' Volt..
Hanem azért Hunyady mégiscsak remek novellista volt.

Most látni csak igazán, hogy Olasz vllndéglő címmel megjelent _.,
Szász Béla jó válogatásában - elbeszéléseinek majdnem ötszáz lapos
gyűjteménye. Nincs több "azért" és "mégiscsak" - Hunyadynak ott a
helye a legkiválóbb magyar riovellisták között.

Bizonyára lesznek, akik ezt erős túlzásnak tartják. A nagyságot azon
ban nam rőfre, latra, literre mérik az irodalomban. De nem is hang
erőre. Kosztolányi sorait idézem (talán sosem voltak ilyen ídőszerűek):
"Minden búvárnak oly nagy - a képe". Megvallom. nem szeretem, egyre
kevésbé szeretem az úgynevezett "búvárokat". Ha "búvár", legyen Pro-o
ust. De hogy hitel vagy realizmus vagy bármilyen más cégér nevében
megemésztetlen valóságanyagót öntsenek elém, ki formálatlanul, kuszán,
hogy se eleje, se vége, csak folyik, folyik, mint a rétestészta, s itt is ki
szakad, ott is kiszakad, s ahol kiszakad, ott az író nyomban- "közbelép"
s anyaga kohéziójának (azaz írói formáló készségének, magyarán mes
terségtudásának) hiányosságait hangja Öblösségével igyekszik pótolni,.
vagy pláne okvetetlenkedő tudálékosságával ... - hát én inkább azokra
szavazok, akik ha már közönségnek írnak, előbb meg is tanulják a mes-.
terségüket. az írás sokféle csínját-bínját, annak rendje és módja szerint.
Keszi Imrének volt egy verseskötete annakidején, ez volt a címe: "A.
költészet mesterség", Ha egy kis módosítással is, de elfogadhatjuk a meg
állapítást, ilyenformán: A költészet mesterség is. Ha egy cipész nem tud
ja mestersége elemi szabályait, ugyebár rossz cipőt fog készíteni, s a
pocsék áru a nyakán marad. Miért csak az író pocsék árújának legyen
menlevele azon a címen, hogy aki a pocsék árut előállította, azért nagy
tehetség? Igenis: éljen a tehetség! ÉVoé, géniusz! Hanem először is légy
szíves, tanuld meg mesterséged szabályait: éppen a tehetséged kötelez
rá. Persze, ha már. mind a kisujjadban van, félredobhatod ! De előbb alig-
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ha. S ne hidd, hogy aroért derék ember, jó humanista vagy lelkes ember
barát vagy, ettől írónak is jó leszel. A tehetség magában nem elég; a
<derek emberi szándék sem elég. Meg kell tanulni a mesterséget !

Hunyady úgy tudta a magáét, ahogyan a legjobbak. Egy novellaja
'(irt 'aztán belőle regényt, darabot is, de egyik sem olyan jó, mint a no
vella) est írja hőséről: "Világosan látta, hogy komikus lenne bármilyen
-erkölcsí kommentárt fűzni az ügyhöz". Ez a mondat rá is áll. Nem fűz

'erkölcsi kommentárt az ügyeihez. Ugy ábrázol, úgy ír, hogy abbain eleve
benne van, belebeszélés nélkül (úgy, ahogyan irodalmi műben benne kell
lennie) az erkölcsi kommentár. Egy jelzőben. Egy félmondatban, Abban,
ahogy a stílus egyszerre, egy kis bekezdés erejéig fölfülik. Ahogy egy
-szerre keményebb, feszesebb lesz. Iskolapéldája Hunyady annak, hogyan
lehet (hogyan kell) egy Írónak mindent a mesterségén belül, mesterséqe
-anyagában és eszközeivel megoldania,

Szász Béla azt kérdi bevezetője végén: "Szemére lobbantsuk, hogy
-esak igazságszerető volt és nem igazságkereső?" Megvallom. ezt nem
-egészen értem. Hogyan lehetett volna Hunyady, a novellista, igazságke-
reső ? Az írónak talán nem ábrázolása pontosságával, hitelességével kell
keresnie az igazságot? S nem azzal találta meg az igazságot, ha művé

szten ábrázolta?
Nem. Hunyady valóban nem volt "elvetélt igehirdető". "Igazmondó,

szavahihető tanú" volt. Amellett nagy művész. 11;s talán egy író mégis
'Csak azzal szolgálja legjobban az emberiséget, ha - jó író. A prófétálást
bízvást a prófétákra hagyhatja. Nyilván míndenkí ismeri a régi, gyerek
kori játékot? Ki-ki a maga mesterségét folytassa, folytassa ...

Ugy bizony; de jól ám ! Ugy mint Hunyady: mesterül, Végtére is ez
a dolga, hivatása, kötelessége, ha író. Jól, igazán írni. Felelősséggel az
emberek iránt. De nem kisebb felelőséggel a rnestersége (vagy ha tet
eszik: a művészete) iránt sem ! (*)

PAPINI. Háromnegyed évszázaddal vállán, utolsó hónapjaiban má:r
világtalanul távozott az élők világából az olasz irodalom egyik legvita
tottabb, legnyugtalanítóbb személyisége: Giovanni Papini. Firenzei volt:
.abban a házban halt meg, amelyben sziiletett: soha nem hagyta el Sa
vonarola városát, melynek örökségét s jövendőjét olvasztotta talán össze
saját írói sorsában. Itt élte végig azt a belső élményt, mely agnosztikus
kezdetek után szinte látványosan lett keresztény, hogy élete alkonyán
mindez elcsendesedjék s Szent Ferenc harmadrendeseként hagyja el az
árnyékvilágot.

A nyelv nagyszerű mestere volt: joggal érezte Dante kései unoká
jának magát, amikor lehatolt e csodálatos lingua legtitkosabb gyökérze
téig. Gyakran eklektikusnak éreztük, stilusromantikát sejtetWnk bugyo
gó, lírai ékesszólása mögött - de Papini még akkor is zárt, pontos latin
.seerkezetekben gondolkodott s uralkodott szuverén módjára Európa egyik
legnehezebb irodalmi nyelvének rejtett törvényei fölött. Sokszor ját
-szott . .. ez erénye volt talán éppannyiszor, amennyiszer hibája, amikor
valamilyen megmámorosodott demiurgosz benyomását keltette.

Egy hatalmas kézirat maradt befejezetlenül utána, melyen hosszú
-éoek: óta dolgozott. Az Utolsó Itélet-ről - ez a címe - ezt mondta 1956
júliusának elején, amikor még nem bénította meg nyelvét a halálos kór:
..Ha az Úristen ezt a könyvet olvashatná, még több könyörülettel lenne
,az emberek iránt ..."
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Az ateista apa racionalista fia élete derekán, 1919-ben tért meg. A
sokat vitatott Szavak és Vér (Parole e sangue) után jött a kiábrándult
önéletrajz, az Uomo finito: mindez Itália belső irodalmi ügye volt, de
Papini nevét a húszas évek elején egyszerre szárnyára vette a világhir~

amikor ujraéledt keresztény hitének első gyümölcseként megírta Krisz
tus Történetét. Krisztus-ábrázolása szervesen beleillett Papini történe-
lem-felfogásába, mely a nagy historikus korszakokai úgy éli át, mint
egyes emberek történetét: ez a sajátos, általa kereszténynek érzett átér
tékelés húzódik végig változó erejű, késeibb művein is. Legutolsónak né
hány éve született Michelangelóját ismertük meg, mely 1949-ben látott
napvilágot: e monumentális, letisztult műben kibontja a Mestert a rena
issance s barokk válaszútjának ködéből, szembenéz hagyományokkal sc
legendákkal s Michelangelót egész társadalmával, az őt környező embe
rekkel együtt vetíti fel a kor szinpadára.

Talán legvitatottabb az a műve volt, mely 1946-ban született s erő

sen nyugtalanította hazájának katolikus közvéleményét: VI. Celesztin
pápa levele az emberekhez így szólt a _cím s az apokrif pápa apokrif le
vele félelmesen felszántotta Olaszországot, mely politikai katasztrófája
után latin népek módjára mélyebb, immanensebb értékek után kutatott.
S megjelenik a Diavolo - az Ördög s vele együtt a merész Papini-téte/.:
az úr egy szép napon megbocsát majd a Sátánnak s eltörli az eredendő

vétket. .. F:rthető, hogy az egyházi megítélés szempontjából az agg s
nyugtalan mester nem kerülhette el a díszciplinát.

Talán ez volt az oka, miért tekintett bizonyos tartózkodással a köz~

vélemény Róma felé, amikor elterjedt a hír, hogy anagy magányos, Gi
ovanni Papini befejezte életét. S a némaságból egyszerre felhangzott az
Örökváros hangja, Roma loeuta - az Osservatore Romano dícsérete majd
nem szenvedélyes, beillik valóságos panegirisznek:

" . : .egyike volt az új generáció legragyogóbb, legnagyobb olasz író
inak - ám attól a naptól kezdve, hogy megvallotta hitét - a világ leg
kiemelkedőbb szerzői sorában foglalt helyet. Minden műve - már meg
jelenésének pillanatától kezdve - érdekelte s el is érte a föld minden
olvasóját. Ennyi figyelemtől körülvéve soha nem tagadta meg a legbát
rabb tanúságtételt Krisztus és az (j római egyháza iránt ... Nyilt arccal,
harsányan hirdette Credó-ját, éppígy árasztotta szét ezeretetét. Papini a
világ polgárává lett, de mindig megmaradt szülőföldje egyszerű emberé
nek: az intellektus legmerészebb szárnyalásai lcözött sem veszítette el
sohasem kapcsolatát a reális világgal s nem hiányzott soha belőle a jó
keresztény derűs plaszticitása sem ..."

A magyar olvasók Krisztus Történetére s talán Szent Agostoná-ra
emlékeznek. Am az átültetések '!tem mindig találták meg a két oly kii
lönböző nyelv szellemét összebékítő esztétikai megoldásokat: sokan túl
hömpölygőnek, dagályosnak, nem mindig őszintének érezték stílusát. Pe
dig Papini a nyelv s logika művésze volt, a maga sajátosan megkompo
nált stílusában s minden sora valójában az emberélmény tiszteletében
fogánt.

Ezt irja Michelangeló-ja előszavában "A mi olaszaink figyelmét sok-
kal inkább lekötötték művei, mint maga az ember és az ő lelke "
Talán ez a mondat illik zárószónak Giovanni Papini nekrologjához .

(P. L.)
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