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BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDÖT! Régi szokás újévkor egymásnak bol
dog új esztendőt Ik:ívánni. De ha az elmúlt évre vísszateldntünk, akikor újévi
jókívánatainlkat ezídén úgy kell megfogalmaznunk: Békés, boldog új esztendő:

kívánunk! Már az elimúlt évben is a legtöbbet szereplő probléma a béke és a
békés együttélés kérdése volt. Utat tört mindenütt és hódított az a feltsrnerés,
hogy ha el alkarjuk lIrerillni az újabb 'katasztrófát, aldkor a békés együttélés
útjára kell lépni. Arnennyire csak erőnkből tellett, mi ds igyekeztünk népsze
rűsíteni, közös embení ígénnyé fokozni és közfelfogássá érlelni a 'békés együtt
élés gondolatát. Azt a gondolatot, amelyet Hruscsov szovjet miniszterelnök
a legutóbb ekként fogalmazott meg: "KorunkJban az emberiségnek egyfajta
választási lehetősége van: a békés együttélés vagy a pusztító háború. De há
borús katasztrófára egyetlen állam népének sincs szüksége. Az új háború 
ha megengedik, hogy kirobbanjon - milliókat pusztítana el, függetlenül nem
zeti hovatartozásuktól. vagyoni helyzetüktől. Egyetlen lehetőség marad: a békés
együttélés."

Tényleg, a földkerekség minden embere, kiben az emberies érzés, a hu
manum eszméje a szenvedélyek, a bosszú és gyűlölködés fölé eme1kedett, mind
ezt kívánta. Maga a 'háború végső célkitűzése ds ezt sürgeti: félretéve a fegy
vereket, éljűnlk végre is békében, és ne háborús'kodjunk tovább! Apák, anyák,
gyermekek békés családi életet akarnak élni, s ez az igénye a népek nagy csa
ládjának is: a békés együttélés !

Ezért volt XXIII. János pápa szavának is oly nagy víssahangja, nemcsak
;.a hívő katolíkusok és ikeresztények körében, de szerte az egész világon, arnikor
ismételten a békés, együttélést sürgette, különösen a most folyó II. vatikáni
zsinat kezdetén, arnikor a béke ügye oly eminens veszélybe került. A Szent
atya, aki vasárnap és ünnepnaponként délben dolgozószobáfa ablakából el
szokta imádkozni az Angelus-t s meg szokta áldani a Szent Péter téren ilyen
kor összesereglett híveIket, ezt az alJka1rmat is gyakran feIihasználta arra, hogy
buzdító szavakat intézzen hozzájuk. S rníndannytszor vísszatérő gondolata volt:
imádkozzunk kítartóan a békéért, a szeretetnek békés együttélésben való meg
valósulásáért !

Nem ds lehet a most következő .új esztendőnek szebb és jdbb kívánsága,
vágya, mínt a békés együttélés az egész világon, az egész nagy emberi társa
dalomban. Ennél korszerűbb és fontosabb kérdés nincsen. A kultúra, az Igazi
művelődés csalkis így valósulhat meg és fejlődhet. A békés együttélés az embe
rek közös jólétének és boldogulásánalq fel;tétele; országok, népek s az emoení
közösség felvirágzásának egyetlen lehetősége eblben gyökerezik. A szellemi, tu
dományos, rnűvészeti, sőt az erkölcsös és vallásos életnek kibontakozása is az
emberiség békés együttélésén múlik.

A békés együttélés azonban bármennyire is a Iegaktuálísabb igénye a mai
embernek, mégsem ma született gondolat! Megvan ennek a régi, történelmi
múltja. Hellasz apró ,}{;is városai, államaí már az ókorban hamar rájöttek arra,
hogy szellemi, gazdasági és politilkai boldogulásuk attól függ, ha nem egymás
ellen küzdenek, hanem megtalálják az egymással való békés együttélés lehető
ségeit. A primitív néptörzsek egybetömörülése. majd az államok kialakulása
és egymás közötti viszonyának rendezése színte lépést tartott a fejlődés és jó
lét emelkedésével, s mintegytörténeImi szükségszerűséggel nevelte rá a né
peket a békés együttélésre. De a vallásos élet nagy harcai is, a vtlágnézetí kű

lömbségek összeütközése is a történelem folyamán arra tanította az embereket,
hogy egy alapon mégis találkozhatnak s kell is, hogy találkozzanak égvmással.
ez pedig az, hogy együttesen és békében dolgoznak a közös érdekek mun
k.áJásában és míndannyíuk életfeltételeinek javításában. Társadalmi, politikai,
világnézeti és vallási kűzdelrnek végső 'kibontakozása. rníndíg erre az egyedül
jál'lható útra mutatott: egymással a kölcsönös megbecsülés és megértés légkö
'réoen érintkezni s összefogni a szebb és boldogabb jövő megteremtése okálból.
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Md, katolíkus gondolkodók azonban nemcsak a történelem gyakorlati ta
nítását értékeljük a békés együttélés követelményében. Mi elméleti megron
"toJások nyomán ds szorgalmazzuk és állunk ki mellette. Mert, hogy ilyen hát
"térrel is rendelkezünk, meggyőzően táría elénk nagy katolíkus bölcselőnk,

.Jacques Maritain, abban a művében, amely On the use of PhUosophy címmel
nemrégiben került ikJi a sajtó alól, a "Princeton University Press" kiadásában.
Maritarin ii,tt voltaképpen a bölcselet gyakorlati jelentőségéről szél három esz
szébe:n: mí a fulozóilia szerepe a társadalornban, a bölcseletben és a vallásban.
Am éppen mert a filozófia gyakorlati kihatását akarja vizsgální, szükségsze
rűen foglalkozik a békés együttélés elvével is.

Mint kifejti, a békés együttélést megalapozó türelmesség forrása nem a
közömbösség, vagy szkepszís rnindenféle igazsággal és világnézeti felfogással
szemben. Hanem az a magatartás, amiikor az ember szilárdan vallja a maga
megismert igazságának helyességet, ugyanakkor azonban tiszteletben tartja más
emberek személyes meggyőződéset is, mert megbecsüli azolóban az emberi ter
mészetet és személyes értelmáségük; rnéltóságát. S ebből következik, hogy bé
kés együttélés a társadalomban és az. államban csak akikor lehetséges, ha elis
merjük és megbecsüljük az embert; nemcsak értelJmi képességét, hanem a gon
dolkodási szabadságát és jogát iistiszteletben· tartjuk. Békés együttélésnek
tehát csakis ott van talaja, ahol az ember ilyen rnódon valóban a Iegnagyobb
érték. Ez az igazi humamamus, amely elméletben is, gyakorlatban is ránevel
a békés együttélésre emoertársaínkkaí, minden gazdasági, világnézeti, vagy
vallási különbségre való tekintet nélkül.

Maritain nem titkolja, hogya kölcsönös türelmesség elvének különös ne
hézsége van a világnézeti, közelebbről a bölcseleti vonalon. Mert lehetséges-e
békés együttélés ott, 0001 egyik filozófus bomlókegyenesen ellenkező elméle
tet vall, .mint a másik? Ha ugyanis a bölcselet nem az igazság kutatása, akkor
nem filozófia; viszont a filozófusok - úgy Látszak - nem élJhetneik: egymás
mellett békességben anélkül, hogy fel ne áldozzák a maguk filozófiáját. Mari
tain a megoldást annak felismerésében látja, hogy az egyilk 'bölcseleti rendszer
híve a másikét áttanulmányozva sok új szempontot; vagy megoldást meríthet
abból a saját rendszere számára is. Nincsen szó teihát kompromísszumról, mert
hiszen az igazság nem tűr' megalkuvást. Aim az igazság kutatása és szolgá
lata mánden filozófusnak közös célja, egymás eredményeinek mérlegelése és
felhasználása míndannyíunk számára hasznos. Végtére is mánden 'bölcseleti.
in."ányzatnaik megvan a maga helye és történelmi szerepe a gondolkodás feHő

désének menetében, S Maritain szeránt nyilvánvaló, !hogy nemcsak a filozó
fusok, hanem a különféle valágaézetek hivei is megtalálhatják békés együtt
élésük és együttműködésükleihetőségét, ha a tőlük eltérő felfogást 'belső ösz
szefüggésük és történelmi jelentőségük szempontjából kellőképpen értékelik.

Végeredményoen nem az a követelmény - szögezí le Maritain -, hogy
-egyrnás eltérő bölcseleti tanftásátösszeegyeztessük, hanem az, hogy egymással
mint reáldsan létező önálló személyek érintkezzünk és kölesönösen tiszteletben
tartsuk egymás felfogását és világnézetét. Példát ds említ: ha az égő házbó!
kimentjük szerenesétlen embertársunkat, nem azt nézzük, hogy más felfo
gású-e, vagy egyforma világnézetű, hanern a bajba került embertársat akar
juk megmenteni az életnek. Ateista és keresztény ember is békésen együttmű

ködhet az élet bármely vonalán, ha egymásra vannak utalva, mint például a
beteg és orvosa, az ügyvéd és kliense.

Külön foglalkozik Maritain az istenhívő, de különböző ihitvallású emberek
békés együttélésével. Ez az együttélés, sőt együttműködés nem azt jelenti, hogy
akár az egyi'k, akár a ~k kételkedjék a saját vallási felfogásánaik, hítének
Igazságában. Nem a vallási iindifferenti7Jlllus az alapja az igazi békés együtt
-élésnek, hanem a megértés és emberi jóakarat. Miként az ember aikáJrmilyen
nyelven beszéljen is, megismeriheti az idegent, ihamegtanulja nyelvét, úgy a
hívő lélek is képes megismerni a másiknak hítét, SŐ~ tud is vele békésen el
beszélgetní róla, anélkül, hogy a magáét megtagadná. vagy eIvetné. A vallásos
békés együttélésnek alapja tehát nem a vallás tanításának tartalma, hanem
annak hordozó alanya, az ember, akinek személyíségét, szabadságát, sőt egzísz
1enciáját is, mint tényt kell elfogadni és elismerni. De a természetes emberi
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vonatkozásen kírvill és felett lehetséges még egymás alap is a vallásos élet:
terén való békés együttélésre, s ez az Istenben és Istenért való szeretet, mely
minden ember, minden felebarátunk felé ikitárul. Ez a szeretet teszi lehetövé,
hogy ne azért szeressűk más világnézetű, vagy más vallású embertársainkat,
mert az a hátsó gondolatunk, hogy hátha sikerül őt a magunk nézetére. saját
vallásos hitünkre áttéríteni, hanem azért, anert őszinte és önzetlen szerétet
él bennünlk iránta és megértő jósággal tiszteletben ta["tjuk személyét, hitét,
vílágnézetét, vallásosságát anélkül, hogy bármiképpen is megzavarni akarnánk
őt a maga jOhiszemü vallásosságában, vílágnézetében, vagy a maga lelk,i bé
kéjében.

Csodálatosan egybehangzó Maritain elmélete azzal, amit XXIII. János pápa
hirdetett a II. vatiJkáni zsinat előkészítésénél és megnyításánál, amikor a zsi
nat célját nem annyira a doktrinális dogmatikai kérdésekben, rnínt inkáJbb a
morálís, vagyis az életkérdések megvízsgálásáoan jelölte meg. Az emberiség
nek szeretetben való közelhozása a feladat és nem azoknak a azétválasztó moz
zanátoknak 'kJiélezése, unelyek elválasztják az embereket egymástól. A zsinat
alatt is állandóan hangoztatta a pápa a más nézetűek iránt való megértő sze
retetét, s erre maga is példát adott, amikor a más keresztény felelkezetek meg
figyelőit is meghívta a zsinattárgyalásaira. Azzal, hogyminden:kit szerétetébe
fogadott és az egységet a keresztény felekezetek !között elsősorban azzal akarta
előkészíteni, ihogy a szeretet kíárasztását, kitágítását sürgette, gyakorlatilag is
az igazi békés együttélés és együttműködés alapjait teremtette meg.

*
A békés együttélés és együttműködés nagy elvét akár társadalompolitiikai,

akár bölcseleti vagy vallásos és világnézeti szempontból vegyük, aikkor tud
julk enegvalösítani, ha nem azt tartjuk szem előtt, ami elválaszt oennünket
embertársadnktöl, hanem azt keressük, ami összeköt, ami ikÖZlÖS alap és köros
életérték. Ez pedig nem más, mint az emberiség, a humánum a legáltalánosabb
értelemben. Mmdannyían egy közös emberiség tagjai vagyunk, személyísé
günk és szabad akaratunk befelé is, kifelé is elkötelez bennünket, hogy köl
csönösen tiszteleteben tartsuk egymást. Az ember társas lény, a közíó irányítja
földi életét, s ez alá kell rendelnie kinek-kinek a maga egyéni érdekét.Ez a
közösségí gondolat sugallja, hogy tiszteletben tartsuk és szeressüik embertár
sainkat, tiszteletben tartsuk mások felfogását, bölcseleti, valágnézeti, vagy val
lásos meggyőződéséf anélkül, ihogy a magunkét akár feladnók, a:kárr a másikra
ráerőszakolni akarnók.

Éljünk együtt «koegzisztencia), sőt működjÜiI1ik együtt ('kooperáció) rnind
abban, ami közös érdek, ami közös cél, ami rníndegyíkünknek közős javunk
Ez a békés együttélés és együttműködés tartalma, ami ebben az egy foga
lormban foglailiható össze: Béke! Miikor tehát az új év küszöbén a jövőbe vetjük
:fürikésző tekintetünket, forró vágyból. őszinte szívből fakadjon ez a jákíván
ság minden embertársunk felé, Kelet és Nyugat polftiíkusad, fflozöfusaé. val
lásos életének vezetői és rnínden jóakaratú embertársunk felé: Békés, boldog új
esztendőt! (Erdey Ferenc)

ANGOL VALLOMÁS KATOLIKUS LELKIISMERETTEL. Igazuk van a
k.ri.tikusoknak. Graham Greene regényei míndenütt "Greenland"-iben történ
nek. Az író nevéből alkotott s általa teremtett látomás-orszáaoan. amely gyér.
de erős vonásaival úgyszólván paa-6ddája egy-egy valóságos földrajzi tájnak. A
Hatalom és dicsőség Mexíkőjának csak annyi a Iköze az igazi Mexilkóhoz, amenv
nyi egy látszólag hiteles hátténként szükséges aiihihoz, hogy velhihetővé tudja
tenni a két főhőst: a gyönge, tétova, üldözött, idegbajos papot, s az ellentétei
vel kiegészítőjét; a fekete glóriaban utána ügető rendőrtisztet. A csendes ame
rikai-ban is csak annyi van meg "egy" déLkeletázsiad országból, amennyi ter
mészetessé teszi egy bennszülött lány bőrét, titokzatos, finom, ősi kultúrárát,
és sötét, hajlékony, fOITóbá.ját. A Merénylet-et olvasva akárki ellenőrízhetí,

hogy szereplőí nem valóságos angol :kisvárosban élnek, hanem egy arról való;
rémálomban. A Havannai emberünk lapjain Kuba v,í:zJiója bukkan fel, me
gintcsak egy trópusi Akárhol-ország kellékeivel. Itt az szükséges, hogv egy'



;gazdasági gyarmatosítás fáradó gépezetében - leginkább a Battista-diktatúrá
val azonosítható háttérrel - ,,legyen adva" egy gondoktól szorongatott angol
:porszívóügynök, akii. sívár, ~rajclÍ["os inségeiben "beugrik" a maga silány kém
s:rerepébe s 'V'é,gigjátsm annalk: minden 'kacagtató és hajmeresztő kalandját. A
fejtetőre állított helyzetek mélyén az van, hogya főszereplő ugyan protestáns,
de hajdani felesége katolíkus volt, s ő maga öntudatlanul egy janzenista ka
-tolikus lel:kiiismeretével nézi a világot. "Nézi ?" A ikifejezés talán pontatlan. A
világ eseményei és a saját tettei villannak fel előtte a janzenista lelkiismeret
tükrében, Ebben a varázstükörben sodródik végig párolgó, moeskos éjszakáJkon.
Az angol Titkos Szelgálatot még Oromwell alapította; a szervezet ma már át
hálózza. az egész angol társadabmat s mínden területet, aihol polítíkaí vagy
.gazdaságí s angol érdekeltségele vannak, és olyan belső előírásokat alalcított iki,
amelyek emlékeztetnek egy manicheus-szekta rendszabályainaJk karríkatúrájá
ra. Graiham Greene ezt is leleplezi gydlkos iróniával. De nemcsak ezt. SOkan
kételikednek Greene katolikus-író voltában. Dehát lehet-e más, mínt katolfkus
íro az, aki pusztán stílusával, rnínt valami rikitó neonfénnyel képes egy lel
kiismeretet felidézni. Egy a protestáns világ közőmbős szféráiban megnyilvá
nuló janzenista...katoli:kus lelkíásrneretet !

De most nem a Havannai emberünk-ről van szó, hanem Greene-nek arról
a regényéről, amely Ungvári Tamás - bocsássuk ezt előre - kitűnő fordítá
:sáfban A kezdet és a vég címmel jelent meg, holott eredeti címe, a The Hearth
of the Matter, ezt jelenti, A dolgok lényege. Valami olyan címrnel kellett
'volna megjelennie, amely ebből indul el.

Időrendben a Hatalom és dicsőség s a Csendes amerikai közt íródott, a
negyvenes évek közepérn, s Greénland-je egy angol gyarmat "Valahol Nyugat
.afrikában", a második vil~áJború éveiben; szinhelye a főváros és kikötője, a
tengeralattjárók háborújának óvatos haiökaravánjadval. Estefelé, amikor a
hűvösség első gyenge fuvallata utat tör a tenger felől a néger kunyhókon át B
az európai betonkócka-házak öntöttvas és hullám'bádog-tetőiről nehézkesen
emelkednek levegőbe a keselyűk: talán öt .percre gyönyörűséges a látvány. A
nappaJ csúnya, súlyosan agyagszínű rrnellékutcák a virágok rózsaszínébe öl
töznek. De napközben nedves lángként ég a párás hőség. A kormányzóság. és a
rendőrség fehér ihivataLnokad,t - a gyarunati alikormányzót, rnezőgazdasági fő

tanácsosokat, a közmunkák és adóhivatalok pecsétőreit - sárgán, idegesen
hazaküldik, 'tizennyolc hónap múlva, és mások foglalják el helyüket, új tur
nus, új szállítmány. Egyedül Scobie, a rendőrfelügyelő, :figyeli tizenöt év óta
-érkezésűket és Iázgörbéjüket, az első indokolatlan dührohamtól a méctéktelen
ivásig, az első esztendő végén a rezignációtól a rrnerev szokásek kialakitásáig,
.az autarnatízálődással való védekezéséig va hőség és télboly ellen. Nem nekik
való az éghajlat és csak a négerek bírják. A fekete hivatalnokok, fáJsultan,
olyan magatartást és szokásokat vesznek fel, mint egy idegszanatórium ápolói:
derűsern, tisztelettudóan, iköZÖl1'lYösen tűrnek el -bá1lIlliilyen sértést, hisz "a be
tegnek rníndíg igaza van".

Abíróságok és rendőrség hatalmas kőépületében, amely agyengéknek - a
fehéreknek - nagyhangú lhence.gése, a szűk és sötét folyosón, a vizsgálati szo
bákon és celláJkon, az emberi aljasság és igazságtalanság szaga, egy állatkert
bűze árad, a fűrészporé, az amoniáJké, a bezártságé; B beette magát a fogly()k,
a rendőrök ruiháiba, rnint a cígarettafüst, Soobie egyedül bírta ki itt a tizenöt
évet, mert gépies, igénytelen, egyszerű test és lélek. Megfelelt neki a környe
-zet s talán szerét ds itt lenni. Míg az összes fehérek hamarosan eljUltottak a
néger ágyasokíg, ő nem, de már rányílt a szeme a valarrnikor egyfo:mnáknak
látott néger lányok szépségére. Még makacsul hű a feleségéhez, aiki egyetlen
gyernnekét, a kilencéves korában az első áldozás után, me~lt kislányt adta
nekd, s a hálboru előtt Ihol itt, hol Angliában élt, de 1939 óta ideköltözött hozzá,
s most már a tengeralattjárók veszedelme a bilincsek erejével köti a gyar
mathoz. Fiatal korában kialakulatlan area,ártatlan, szelíd és nyugodt aroo
feje7Jése azóta megváltozott a sorstól és az éghajlattól; elefántcsontsárga lett a
malária gyógyszereLtól,öntött.,méz haja lucskos 1il verejtéktől. Scobie valóság
gal a csúnyaságért szeretí őt. Színte a szenvedély hófokát éri el benne, a szá
.nalom és felelősség érzése; felelósn~k érzi magát még azért is, mert az asszony-
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ra törő tapasztalatokat ő rostalta meg; ő formálta arcát is. Az asszony egyéb
ként a betegségében, barátkozásaiban éli ki magát, s a becsvágy szenvedésé
ben, !hogy férje tizenöt éve van itt és semmire sem vitte. S kissé talán gépies,
kissé talán öntelt vallásosságában, arniihez hozzászoktatja álmos és tunya fér
jét is. Scobie éppoly unott kötelességtudással megy havonta gyönna és áldoz
ni, hallgat vas-árnaponként szentmísét, mdnt ahogy nappali vagy éjszakai fel
ügyelő-őrjárataaraindul az ócska autón a kikötőbe.

A Iádákból rakott gúlák sarkain viharlámpa ég, a csendes, fekete vízen
éppen, hogy kivelhető egy anyahajó; s egy kímustrált óceánjáróról az a legenda,
hogy üres visloís-palackok zátonyain áll. Az elszórt apró, vörös i,rányfényeJkból
mintJha utca húzódna a vízen, amely paskolja a mólót. Valahol a sötétben két
patkány viaskodik; ezek akkorára nőnek, mint a nyúl. Tizenhat év körüli
kamaszok, borotvával vagy üvegcserepekkel felfegyverkezve donganaik a rak
tárak körül, körülvesznek egy-egy részeg matrózt, ledöfnek egy magányos'
rendőrt, éppen rnost kettesével cirkálnak fekete, ólmos éjszekában. Zsúfolt,
görbe, hepehupás utcán sovány, fekete testek, mínt a kaszáspókok imbolyog
naik az elsötétített reflektor fényében. A rendőrség közelében a lányok szerosarr
ülnek a járda szélén és fulladozva levegőznek az éjszakéban. Holnap! idegen
tengerjáró jő, jelentés van róla, hogygyémántot csempész, "ltt csaknem úgy
szerétheted az emberi teremtményt, ahogy Isten szereti, tudván róla a legrosz
szalbbat is: nem egy pózt, nem egy csinos ruhát, s egy rnesterkélten felöltött
érzést szerethet benne" - gondolja Scobie.

Másnap átpásztázza az érkező gőzöst. A kövér, hájasarcú kapitány kabin
ját is, akiről megtudia, hogy katoljkus. Scobie előtt remegni kezd a párás hő

ségen át a tiszta látomás, hogy hány közös dolog fűzi őket össze: karddal át
szúrt vérző szívek... a suttogás, a gyóntatószék függönye mögött... a rníse
ruhák és a vérré váló bor ..., Igen, talán ez a "dolog lényege". A gondo
lat még tiszta, de abban, aki átgondolja, már azétszívárgásában van valami
anyagtalan fáradtság. Mi tette ezt vajon? A forró pára, amelynek nedvessé
gót naponta kell mínden bútorról letörölni? Louise, a kicsit kélkharisnya-fele
ség, affektált és finom vallásoságával ? Az esős évszak alacsony, sűrű felhőiMt

óránként lerobbanó, gőzölgő eső? Nehéz és sikertelen szolgálata, amely a vé
gén márcsak gépies, unalmas, érdektelen? Az örültséghez hasonló magány? A
közelgő klimax, amely egyre többször harap önérzetébe kudarcaíval ? Az iz
zás, füst, ital? Az utcák és szobák, nappalok és éjszakák melegházi párája r
Hogy !köZÖllYössé vált rninden iránt, akár egy üres pálinkásüveg?

Feleségére a Iegrosszabbkor sujt le egy afféle idegösszeroppanás. A fok
városi tengerpart egyik üdülőiébe kell menníe, S ő csak egy gengszter üzlet
embertől, akire vaJójáJbanügyelnde kell, tud pénzt szerezni. Egyedül marad,
kiszolgáltatva az unalom és undor, vágy és magány, önvád és szánakozás kí
sértéseinek.Egy megtorpedózott hajóról megmenekültek csontvázzá aszott kí
sértetei vonulnak el előtte, közöttük egy gyerektestű Jirancia fiatalasswny, alti
nek férje elveszett a katasztrófánál. Olyan gyönge és olyan szánandó ez a
Helén, mégcsak nem is szép, mindössze két sovány kar az egész, ő nyúl velük
Scobie felé, a szerelme epekeserű rnéz, és Scobíe ú.gy roskad össze, mint egy
teLitalálattól ért kuglibábu. Fáradt és csüggedt, nem is védekezik a fölébe ki
ömlő sötétség ellen. Nem a kegyelem hagyja el őt, ő hagyja el azt, Ő maga
oltja el annak utolsó fényeit. Maga sem tudja, ml benne ez az érzés. Nem, nem
az érzéldség sűrű, ~ogy színte gennyből való mustja, nem is a sajnálat, hogy
csillapítsa Helén állati, sötét szenvedéseít, ami!hez az is járul, hogy Helénból
éppúgy hiányzik a bűntudat, mint az állatból. Nem is egy őrü1.t pillanat pisz
kos varázsa. Magát az absztrakt, metafizikai búnt kívánja benne, az elvont
rosszat, hazug, démoni délutánjaiikon és éiszakáakon, az asszony ptszlcos, ál
mos karjarban - míg a Helénnek kíutalt cement-barakk tetejére zuhognak az
esős évszak karvastagságú vízsugarai. Azt persze nem wdja, hogy feleségének
- barátnői - megírták a dolgot, s az habozás nélkül vdsszajőn - már inkább
asszonyi és katolíkus kötelességtudásból, mint a férje iránti szeretetből. Inkább
a néma szernrehányás, a tárgyi megbocsátás, a jó út felé való terelés hideg
fehérsége lengi őt körül, szünke, hűvös légkörével. A f~je sajnálja és megérti,

46



és lelkiismeretben is sokkal költöttebb, semhogy elhagyná. De nem tud és nem,
a:'kai" szabadulni a máSiIk asszony éjféli mosolyától. - "Téged jóbban szeret
lek, mint az Istent" - írja neki a kétségbeesés és már-már a kárihozat komor,
mocskos szelében. Közben felrémlilk, hogy a feleségét egy másik férfi, aikive1'
az jobban járna, szereti, s hogy Louiset szabaddá kellene tenni, a másik asz
szonyt pedig megszabadítani a bűntől.

Az elhatározást, amire jut, képtelenség józan ésszel elgondolni: az öngyil
kosságot, saját káI1hozatát ajánlja fel Istennek. értük! Ennek. tudatában és
szándékával járul szentségtörő áldozáshoz. Ekkor már - túl saját magán és'
meglehetősen korlátolt képességein - egy kétségbeesett misztikus nagy láto
másai rémlenek fel előtte. ,'pax, .pacis, pacem... a .béke' szó walamennyí
nyelvtani esetben végigdobolt fülén a míse során. ,Én elvesztettem a békesség
reményét rníndörökre, - gondolta -, nincs többé visszatérés ... Megérdemled
az epébe mártott szivacsot ... Te tettél azzá, aki vagyok, fogadd a lándzsa
döfést . ..Már csak a csoda rnenthet meg engem, de Isten sohasern folyamo
dott a csodához, hogy megmentse önmagát. " Én vagyok a kereszt és rnegíe
szítlek. .. .' s ajka azétnyílt az ostya előtt és az Itélet papírízét érezte sápadt
ajkán !"

A vég - az őrült tudatossággal eltervelt őngyflkosság, hogy látszata se'
lehessen annak s a felesége megkaphassa életbiztosítását - irtóztató sebesség
gel közeledik. Már csak zsák téglaként cipeli önmagát. Nem kell neki a végre
elért előléptetés sem, pedig már ő lenne a rendőrfőnök. Hazug naplót ír, hogy
még hitelesebbé tegye a véletlen halált s azt az angina gyílkos görcsének tün
tesse fel. A kegyelem jelentkezik benne, s mivel nem lehet akarata felett kény-·
szer, Isten megrendítő szavakkal könyörög hozzá. "Azt mondod, szeretsz en
gem és mégís ezt teszed velem ... örökre megfosztasz magadtól! Szeretettel
szerettelek .... elsírtam könnyeidet, és többmindentől megóvtalak, mint arndt
sejtesz . .. Nincsenek nagybetűk, amelyek elválasztanak bennünket, ha tár
salgunk egymással. Én nem. vagyok neked a Te Urad. Istened, csak közönsé
gesen te, ha megszólítasz... Éppoly alázatos wgydk, mint mínden koldus ...
Nem tudnál megbízni bennem, mint megbíznál egy hűséges kutyában? Én
hűséges vagyok hozzád dimmár kétezer esztendeje. Mindössze Ibe kellene lép
ned a fülkébe és elmondanod bűneidet ... A bűnbánat már benned van, szí
vedben feszül. Nem a bűnbánat hiányzik, csak néhány egyszerű cselekedet,
hogy felme:nj hozzá a barakkba és búcsűzz el tőle... Vagy ha azt kell ten
ned, dob] el engem továbbra is, és akkor menj haza, búcsűzz el a feleséged
től és élj a szeretóddel. Ha életben maradsz, előbb vagy utóbb, visszatalál
hatsz hozzám !"

Ezt mondja neki egy hang, de ő már odahajolt a fekete rnélység örvénye
fölé. Már nem tud az életbe beletörődni. Hátat fordít az oltárnak és ,kimegy,
és látja autója tükrében, hogy a szernét kicsípték a könnyek.' Azon az estéa
a felesége, a szenvedélyes versolvasó, egy RiJke-verset olvas fel neki:

Lehullunk még. Ez a kéz is lehull 
bennünk e kor, lehullni, s nem ereszt.
Mégis van egy Kéz, s az egyetemes
hullásban nem hull rajta semmi túl ...

Ez a kegyelem újabb könyörgése hozzá. Ezt is eltaszítja. De ami/kor beve
szi az erős áltató tízszeres adagját, s a kín görcsbe szorítja, megpróbáJ imád
kozni, de az üdvözlégy szavai kiesnek emlékezetéből. Szívverését úgy hallja,
rnínt az óraütéseket. Megpróbálja felindítani magában a tökéletes bánatot, de
amíkor ehhez ér, "Teljes szívemből szánom és bánom", egy feN1ő támadt az'
ajtónál, mint a sötét füst gomolygott szét a szobában; valahonnét messze úgy
tünt fel, a fájdalom kiáltását hallotta. - Vilhar, kiáltotta hangosen, vihar lesz.
- Lábraállt, a szíve kalapácsként vert, az ütések zúgtak a fülében, valaki
kérte, valaki kiáltott, valakinek szüksége volt Tá. Végtelen messzeségből szedte·
össze öntudatát, hogy válaszolhasson. Hangosan felkiáltott: - Édes Istenem,
én szeret ... - De már nem érezte testét, amikor az a földre zuhant.

Az epilógus néhány beszélgetés. A versenytársa sej,ti meg, s nem mondja
meg másnak, csak a feleségének, hogy öngyilkos ~ett, az pedig a gyóntatóatyá-
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·nak, panaszolva, hogy akkor férje biztosan elkárhozott. - Nem ismertem iga
-zában - mondja az ingerülten - az emlberek eljönnek: és csak a lényegtelen
dolgokat mondják magukról, már mint a bűneiket, az igazi valójlUikat nem
tárják fel. Maga haragszik rá? - Nem - feleli megtörten a feleség, nincs
bennem semmi harag. - Ekikor a pap ezt kérdezi: - Nos, azt hiszi, hogy Isten
ádázabb. rnínt egy asszony? - s nyitva marad a kérdés, vajon elkárhozott-e
Scobie?

Egy nyugati katolikus folyóirat - azt hisszük egész fölöslegesen - külön
számot szentelt, ankétszerűen, a problémának: "ElIkárhozott-e Scobie?" Mi
azt valljuk, hogy nem állhatunk az isteni irgalom, az igazságosság és szere
tet szerepébe, sem egy való, sem egy költött esetben. De hiszen az író maga
sem akart így tenni. Az, amit Seobíe utoljára a vihar és fájdalom dörgésén
túl, kiált az "Edes Istenem, én szerét ...": az angolul is, ·grammatikaiIag is,
nyitva hagyja a kérdést, hogy vajjon a búnbánatot jelenti-e még teljes öntu
dattal, így, "Édes Istenem, én szeretlek". Vagy az utolsó !pillanatban is két
ségbeesett odafordulást a két teremtményhez, akiknek egyikéről sem tudott
lemondani. tgy hát SCobie sorsa - feltételezve valóságát - az utolsó itéletig
megmarad Isten félelmetes titkának, mert Isten végtelen Igazságossága is, Isten
végtelen szeretete is egyformán ,félelmetesek.

Mi csak a regény egyéb vonatkozásait tehetjük az értékelés mérlegére.
Kétségtelenül mindenekelőtt magát SCobiet, aIkii a lelke mélyén valójában: el-

·tévedt, tanácstalan, makacs és ihalgatag kamasz. Azt lhisszük, hogy magának
ai Írónak egyik, noha eltorzított önaroképe; azt a Greene-t mutatja, aki az
Elrejtett revolver című önéletrajzi' vázlatában elmondja a bátyja fegyverével
való ifjúkori öngyilkossági kísérletének [elenetét. - "A pisztoly csövét jobb
fülemhez szorítottam és meghúztam a ravaszt. Hirtelen kattanás s ahogy a
tölténytárat megnéztem, a lövedék a csőbe csúszott." - Ezt az abbanmaradt
karnaszt fejlesztette Soobievá, helyezte "valahol Afrikában", egy költött gyar-

·matra, ahová azután összezsufolta a gyarmat ÖSS~ lényeges vonásait. Min
denekelőtt az abba való fásult belefáradást, különösen annak Soobie környe-

· zetében felnnerült vonásait.
A társadalom, az intézmények és magánemberek egyaránt, beléuritak és

nem kell nekik többé a gyarmat. Egy közösségí erő szünt meg átlhatn~ az egye
deket akaratának víllámlökéseível, Greene egyszerűen leírja ennek szírnoto
mált Soobieben és környezetében. Nem veszi krítíka alá, dehogyis: hiszen 
anéllkül, hogy leírna ilyen szavakat, rnint "imperia!Jizmus", "válság", stb. 
egyetért a folyamattal. Tüikröt tart. az angol önísmerés eié, kegyetlent és tár
gydlagosat: "Lme, ez lettél, ilyen vagy; kíábrándultál: menj és keress magadnak
emberibb feladatokat, mert ezen az úton a katolicizmus sem ment meg téged
a teljes lelki széteséstől." - Ezért fogadta Greerr regényét az angol kritikában
a legnagyobb műveknek kijáró elismerés és ezért nagy angol regény ez. Igen,
az angol regény - és általában irodalom - legmélyebb szántású hagyomá
nyait folytatja, a nemzeti közlélek és önismerés krítdkai szelgálatát. Mint ka
tolikus regény: ezáltal marad - a legmélyebb lélektani és társadalmi megfi
gyelésekkel felruházott - szervesen nemzeti regény. (NOOaegyetlen egyszer
sem ír le ilyen szavakat, rnínt mélylélektan, társadalom, nemzet.) Klasszi
kus Iskolapéldája az egész világ 'katolikus irodalma számára, hogy a katolíkus
alkotás nem a nemzetből való kiválást jelenti, hanem a nemzeti problémák
talaján való maradást.

Pár szót még Ungvári Tamás fordításáról és utószaváról. Ez a fordítás
többet tételez fől. mint angol nyelvtudást. Ungvári "Greene-ül" tud, tökélete

-sen belehelyezkedett a regény sokrésziIés bonyolult világába s amint az utó
szó mutatja, Greene egész világa felől közelítve. Azt írja a Hatalom és dicső

ség-ről, hogy Greene egy példabeszéd elmondására választotta e regénye szín
helyéül a félig-meddig képzeletalkotta ,,ikpmmunista" Mexikót. - "A könyv
- kja tovább - nem a kommunizmus és vallás antagondzmusáról szól. inkább
a gyúlölet, elszántság és szenvedés párviada1át ábrázolja... Két szélsóséget
mutat - az erőszakét és szerétetét. Rokonszenve az utóbbié. De ritka elfogu
'Iatlansággal, objekti'Vlitásra való törekvéssel ábrázolja a másikat is. Polgári
író nemigen mutatott még hasonló elfogulatlanságot eszmei ellenféllel szem-
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ben." A Greene felé címzett szép és ii:gaz bókot tárgyilagosan viszonoznunk
kell: dialektiaws-materialista esztétikus ritkán ment el ennyire a teljes meg
értésig egy - mégiscs:aik - katoLikus f,róval szemben! (És jól esett még va
lami. Isten Dll:gyibetűvel irt neve, mint személyé. Amikor Greene számára Is
tent az egiész művön és az ő egész világán át valóságos személy, aikkor nem
csak stílustalanság, hanem torzítás is lett volna a kísbetű.) (Ijjas Antal)

SZENT ISTVAN KIRALYI JOGALLAsA ÉS A MAGYAR KORONAK.
Szent István királynak Hartvik-féle Legendája szerínt István, atyja halála
után a negyedik évben, Rámába küldi Ascricus kalocsai püspököt apostoli
áldásért, la megkezdett magyar egyházszervezés jóváhagyásáért és királyi ko
ronáért. A névszerint nem említett pápa teljesíti is a kéréseket, és azt a koro
nát küldi Istvánnak, amelyet eredetileg Misca űengyel fejedelm számára ké
.szíttetett. Hartvik alighanem; jó nyomon jár, amikor előadja, hogy a Szerit
.szék a lengyeleknek megtagadta. amit a magyaroknak megadott. De téved,
.esetlegcélzatosan ír hamisat, amikor a pápa magatartását koronakészítéssel
és küldéssel hozza kapcsolatba. Szent István - a nagyhírű clunyi bencés fő

monostor példája szerint - Szent Péter védnöksége alá kívánta helyezni
országát csakúgy, mint előzőleg, XV. János pápa idejében, Mli.es/ro lengyel
fejedellem (t 992) próbálta a magáét, hogy ne váljék német hűbéressé. A német
függelem kíkapcsolása régi problémája volt Pannónia és környéke népeinek;
megkísérelte már Rasztiszláv morva fejedelem ís kb. másfél évszázaddal ko
rábban,

A lengyel kívánságnak eleinte nem lehetett foganatja a német politikai
érdekek miatt. A magyar !kérés teljesülése azonban már nem ütközött aka
dályba, mert az időközben hatalomra jutott III. Ottó nem annyira német király
nak érezte magát, mint inkább keresztény római császárnak, és így szívesen
látta a maga oldala rnellett a kisebb keresztény uralkodókat.

A koronát Istvánnak nem II. Szil.veJSz1Jer ,páJpa küldte a császár háta mö
gött, hanem a császár és a (pápa a legteljesebb egyetértésben. Sőt, éppen: a
császár volt az, aki rábeszélte Istvánt, hogy a többi keresztény uralkodó mód
jára. kírállyá szenteltesse magát (a királyavatást akkoriban a szeatségek közé
számították), Az egyetlen egykorú és megbízható kútfő, Merseburgi Thiet:lln/lr
feljegyzése szerint: "Impel'atoris autem predicti gratia et hortatu . " Waic ...
coronam et benedictionem aceepit" (,,az említett császár kegyelméből és ösz
tönzésére ... Vajk ... koronát és áldást kapott"). Hartvik ettől eltérő tudósí
tása nem érdemel hitelt; különben sem egykorú kútfő, hanem jó évszázaddal
az esemény után íródott. A Hartvdik-Iegenda úiabb kri-tikájálban Tóth Zoltán
viz:sgá1ódásainak tartozik hálával a magyar tudomány. A "Szent István tv"
küszöbén, 1937. októlber lB-án olvasta fel erről szóló értekezését a Magyar
Tudományos A-kadémián. A hagyományosnézettól eltérő rnerészsége akkor
sokak szemében ünneprontásnak tűnt.

A Rómából küldött korona nem volt más, mint III. Ottó egyik saját koro
nája, egy négyszögalakú nyílt abroncskorona (a legendák szerint is: "dia
<lerna"). Ilyennel látjuk Ottót míniatúra ábrázolásban, valamint okleveleinek
viaszpecsétjein, és ugyanily koronával fején látjuk Szent Istvánt is a Gizella
királyné felügyeletével hímzett magyar ,,koronázó paláston" (eredetileg. votiv
míseruhán). Szent Ist-ván Nagyobb Legendája szerint - amely még nem tud
a pápaküldötte koronáról, neha ösíbb a Hartvík-Iegendánál - István a koro
názéskor az "imperialis excellentiae sígnum't-ot kapta ("a esászárí méltóság
jelvényét"). Tudjuk továbbá, hogy III. Ottó - Gniesnóban - szintén a saját
fejéről leveti koronéval koronázta meg BoLeszló lengyel herceget, és hübéres
alattvalóból királlyá tette a németek nem csekély megütközésére. Ugyanakkor
megajándékozta Szent Mótic lándzsájával is, mint a hatalom jelvényével tKra
kóban máig megvan). Szent Is-tvAn színtén kapott egy hasonló királylándZsát;
ezt tartja kezében a koronéző palást. képén. Hartvik az "imperialis" íelzőt

"regalls"-nak írja át, vagyis .a ,,királyi" méltóság jelvényéről beszél, anert már
nem tudja, - vagy nem akarja tudni, - hogy val6jálban mí történt.

III. Ottó hűtlenné vált a német politikai érdekhez az általa rajongva ked-
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velt szentbirodalmí eszme kedvéért. Szent Istvánnak följebbvalója lett, de
nem hűbérura. A császár ugyanis a kereszténység rnínden uralkodójának do-o
yenje; vezetőjük a keresztény nemzetek közös vállalkozásailban. Európa ke
resztény királyai mínt barátok és segítőtársak állanak mellette, hűbéri függés
nélkül. így történhetett később, hogy a szentbírodalmi eszme másik nagy
képviselője, Barbarossa Frigyes császár keresztes hadat vezetett, amelyben
résztvett mellette az angol király és a francia király.

A szentbirodalmí eszme napja HI. Ottó halálával egyelőre leáldozott.
Elérkezett tehát az idő a magyar és lengyel királyság jogállásának átértéké
lésére. A lengyel király II. Henrik császár idejében újra német hűbéres feje-·
delemmé lett. H. Henrik mint Szerit István sógora Magyarországot még nem
háborította: II. Kornrád azoniban már igen, csakihogy Szent István fegyveres
ellenállása míatt sikertelenül. III. Henrik viszont sikerrel járt ha
zánkban. Péter királyunkat hűbéresévé tette, a magyar koronát és a magyar
királylándzsát pedig visszaküldte Rómába a /Pápához (erről VII. GeTI{JeLy pápa
egy levelében tanúskodik). Hogy a koronával később mi lett, arról sejtelmünk
sincs; Bonizo ,(t 1090) táján) a lándzsát még látta Rómában.

KLrály,aink ettől fogva - két ízben is - a Bizáncban uralkodó "római"
császároktól szeréztek koronát: K6nsztantrinosz M.O'IUmI.acnosztót (1042-1055)
és MichaéL Dúkászt6l (1071-1078). A koronakérés vagy koronaelfogadás ter-
mészetesen némi elkötelezettséget is jelentett, de ez csak elméletben árlott
fenn, és nem volt hűbéri természetű. A Nyitraivánkán 1860-ban .a szántóföld
ból előkerült Monornachosz-korona minden bizonnyal I. Endre és Sanwrnon
koronája lehetett. Vajon Salamon maga ásatta el mogyoródi csatavesztése
után (illetve nyitrai számkivetése idején), vagy pedig Géza és LMzló hívei
próbálták megsemmisíteni és eltüntetni, feljegyzések híján örök titok marad.
A nyitraivánkai lelet, azaz 7 zománcképes bizánci aranylemez és még néhány
kisebb darab, jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum lcincseiközött látható. Egy'
nyolcadik lemez, állítólag színtén az egykori korona tartozéka, Magyarország
ról a londoni Victoria and Albert Museum birtokába került. A magyar leme
zekkel együtt volt kiállítva Párizsban az 1931. évi byzantínológtaí kiállításon.

Miután a középkori pápaság politikai tekintélye megerősödött,VII. Gergely"
és utódai a maguk módián próbálták átértelmezni Magyarország és a Szent
szék viszonyát. Színtén hűbéri kapcsolatra magyarázták, de természetesen a
pápaság, nemi a német királyság irányában.

A magyar nemzet sokáig a Miohaél Dúkász-féle nyílt abroncs-koronát
tekintette "szent koronának". Még anjou kíeályatnk is nyílt koronával vannak
ábrázolva ~b, - talán Mátyást6l fogva - a XVIII. század végéig a mps-·
tani teljes, sísakszerűen betetőzött abroncskoronát ismertük Szent István koro
nájaként. Elsőnek a piarista Horányi ,Elek vette észre, !hogy a magyatkorona
két külön darab összeforrasztásából jött létre. Az első rész a rajta [évő görög
feliratok kétségtelen tanusága szerint a Dúkász-iküldötte korona: I. Géza kirá
lyunk koronája. A' felső, [atinfeliratos Tész - Polner Ede kutatásaí szerint 
eredetileg nem is korona volt, hanem Szent István székesfehérvári koponya
ereklye-tartójának egy része, amelyet onnét leválasztottak (talán ekkor cson
lcltották meg 4 apostolkép elhagyásával). A leválasztás célja az volt, hogy
I. ULászL6t megkoronázhassák vele, mínthogy a "szent koronát" V. László
királyunk anyja ellopatta, és Bécsben letétbe helyeme. Szent László aranyo
zott ezüst győri fejereklye-tartóján (a herma belsejében) máig látható a ma
gyar korona felső részéhez igen hasonló szerkezeti elem, közepé,n szintén la
trónol6 Krisztus alakjával, a keresztalakban lehajló abroncsszárakon pedig a
négy evangálista jelképeivel.

I. Ulászló idejében tehát határozottan különbséget tett a nemzet a hagyo
mányos királykoronázó "sacra corona" és az ereklyetartóról leszerelt "corona
sancti Stephani" között. Eziránt nem lehet kétsége annak, aki elolvasta a
csaknem egykorú és igen [ó helyszíni értesülésekre támaszkodó humanista
CallVmachus-Buonacoorsi FüLöp (t 1496) beszámolóját I. Ulászl6 koronázásáról.
A hazakerült "sacra coroná"-t a "szent király koronájával" valószínűleg Hu
nyadi Mátyás forrasztatta össze, amikor az elóbbit sikerült Bécsból víssaa-
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szereznie. 19y nyerte a korona azt a végleges formát, amely az 1453~ban me z
szűnt bizánci császárság felül zárt koronájára, a sztemárra hasonlít. A koro
nát a II. világháború végén külföldre vitték és 1945-ben a győztesek birto
kába került, akik - tudomásunk szerint - a pápához küldték ugy~núgy,.mint

egykor III. Henrik császár Szent István eredeti koronáját. (Medvigy Mihály)

AZ OLVASO NAPLÚJA. Hogyan jellemzi magát Garai Gábor* az "éjfél s
hajnal lközöttd" eszmélet számvetésében ?

J!:n a józan dél és a szelíd éjszaka
fia vagyok, beérem járható
tájakkal és valódi fákkal, feltörhető dióval,
nem hálok együtt a vesztett gyönyörrel
s végső órám előtt nem vállalom
halálom retteneteirt.

Nem egyetlen ilyen értelmű vallomás a kötetben. Melléje 'kívá~kozik, kiegé
szítésül, a Megszállottak bevezető négy sora:

Nekünk többnyire józan alázattal
vállalt hivatás, hogy köUenünk adatott,

s ha nem írnánk verset, hát reszelnénk vlilsat,
operálnánk sét:vet vagy vezetnénk vonatot.

Ha ez program: mindenesetre a költészet erkölcsi hivatásának programja.
Szembefordulás, tudatosan, mindenféle kultuszával míndenféle homálynak;
célja, /hogy legyen, és hi,te, hogy lehet "világosabb egy szavunktól a világ".
8ermni sem áll távolabb tőle, mint "a költészet 'Vallása", s az a fölfogás, rnely
szerint "a lehetséges földi üdvözülések - közül a 'költészet az egyetlen". Garai
Gábor értékrendjében előbb van a valóság, s utána következilk a valóságból
teremtő és valóságot szolgálö költészet:

Mi a szerelmet szeretjük, anyánkat, gyermekünket,
a tiszta bort, a jó szót, mint bárki más;

nekik szerelem helyett szerelem a vers, ital helyett ttal,
futás, cél, hU, árulás, bún, feloldozás.

t.s: "ami szolgánk nekünk, nekik az dstenülk, UTUIk,- kancsal álmaik szélliá
mos-kisértete."

Régóta ismerjük az egyéni üdvösség-keresés útjadt a költészetben. Garai
Gábor nem ezt az utat váJlasztotta magának, hanem a közösség szolgálatáoae
való önmagára találást, "üdvösséget", ha tet<>ziJk. De nem azért, mintha nem
merne vagy tudna IIIUlgába ~ézn1 s nem ismerné azokat a belső poklokat, me
lyekibe ,,a születő szükséges szóért" ikell alászállní ; ellenikezóleg: éppen mert
ismeri őket, létünkbelsó meredélyeit, kísértő kudarcait, és mert ezzel szemben,
és csalárd ,,iholdviJág-fogódzkodók" helyett, kapaszkocUik meg a valóságban,
nem ds rnínt adottságban, hanem inkább mint föladatban, ertkölcsi parancsban,
és mozgásban, épülésben, dinamizmusban, ami szükségszeriien részvételt,
együtt-mozgást, együtt-épülést és építést tkövetel. Innét közéleti iköltészeténeik
hitele.

A kö7Jéleti költészet legfőbb veszedelrrne az, lhogy könnyen elvész belőle a
költészet, s nem marad, csak sorokba tördelt vezércikk Garai Gábornál az a
meglepő, hogy egyik-másik témája mégcsak nem ds lkülÖillösebben ünnepélyes
vezércikk-téma, s a ibelőlé formált vers mégis hiteles, igaz, erős líra. Vegyüik
példánaik a Tiszta szigorúságot címii verset. Arról szól, hogy ma ds vannak, aikik
meg-meglopják a társadalmi tulajdont. Látszatra vajmd kevéssé költői téma.
De ahogy Garai Gábor megfogja: egyszerre megtelik a költészet áramával.
Honnét? Miből? "Ogy gondolom, kettős forrásból. Az egyik: Garai Gábor az
emberi eIikölcs felől közelíti meg a ikérdést, az emberi erkölcs és eIikölcsd kö
zösség nevében emel szót, annak sérelmét kéri számon, annaik indulata fűti,

anna'k .ma~ból beszél. Olvassuk el a verset: nyomról-nyomra követhetjük

• Garai Gábor: lIdediteTráln ŐSZ. SzJépirodalmi XönyvJ.daid6, 19112.
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benne az erkölcsi fogaimak belépését, creseendóját, egészen a végső fokozáSig
és ellentétág, a tQlVqjO'kat illető !bün.tetésig, hogy ,,$Wjanak mind szorosabb
magányule gyúriiiíbe", s ezzel szemben "a szabad rabdásnál embernek valöbb
társas szabadságlcg". Ez az erkölcsi Indufát fűti aztán a fogalmazás indulatát 
ami a másik forrás -, ez sugallja ódai oonepélyességét, ez készteti. a nagy
do1golklhoz i!llő magas hangnemben való beszédre és iköltői fogalrnazásra, pá
toszában is pontosságra, világosságra, stHusban is az erkölcseen-társadalomcan
kivánt "tiszta szígorúságra". -

LássunJk egy másilk példát, a kötet következő versét: Az abaújkéri kastély
ban. Indítása majdnem próza; a jambikus lej,lJéscsalk alíg-alíg emeli valami
vel magasabbra:

A gyermekek, kik itt élnek, a népnyelv
szerint afféle "félk6tyák", "hibásak",
vízfej'Úek s agyhártyagyulladás
áldozatai s akad egynéhány
mongoloid törpe is köztük ...

A prózaiság és szakszerűség szándékos. a fogalmazás már-már orvosían tár
gyiJagos, s a .mongoíoíd törpe" sZRikJkiifejererere még zárójeLben ,további meg
határozás is !következik: "ök aligha élik túl a serdülőkort". S folyilk tovább a
vers, a közlés Ilropál' tálr-gyilagosságá~: régen az ilyenekre kutyát uszftottak,
és "Hdtlerék persze megoldották ezt a - ikérdést is, egy ha1á1..J.njeikciÓ'Val";
majd utána pár sor leírás: "Ma itt kastélyban nevelikednek ők, - telhér szo
bákJban,csUlpa fény a háló"; - s ez a fény sztnte kíná1ko7Ji.k valaanen.nyi kép
zettársítási és hangulati lehetőségével,hogy átsiklassa a verset v8ilaminő meta
forllws lelik~be. De nem: Garai Gábor szígorúan !kitér a kísértés elől, s
folytatja a leltározást: "a falán Glatz Oszkár és Szinnyei - lenyomatoik" ...

Pl"Ó2Jll, mondhatjuk. Tudatos prózaiság, igen; a költő, mire idáig értünk,
pontosan, a lleFJkevesebb eszközzel, de a legszemléletesebben fölépítette ben
nünk azt, amit látnunk kell. Ekkor. ebből a valóságoól, s mintegy a valóság
erejével, belőle k.iJbontakozva a. vers egy lépéssel följebb lép, ft Ihaing egy fok
kal erősödiik; be1ép az erkölcsi fogalom: "Nem olcsó kegyelet, - nem jóté
konykodás ez: feltel6s mil". Mit kapnak a lkis nyomorultalk ? - ágyat, takarót,
meleg ételt, fűtött szobát, az értelem és szépség iénye mellett szeretetre is
Ulllk. szám.unJtra; ..,... s most ismét egy lépéssel följebb hágunk, ismét egy fok
kal magasabb erkölcsiségJbe: az emberiormáJ.ás szolgálatának magas morállitá
sába: telik szeretetre.

86t hívó szenvedélyre:
emberekre, kik kis ember-romokból
- ostromolván a majdnem-lehetetlent 
megpróbálnak ép felndttet faragni
CBiiggedetlen; s e léltek--alkotás
mester-munk.áját nem adnák oda
semennyi pénzér.t, hírért, semmiér,t!

S,<n;lAnqez miért? ,,Mert emberek" ezek a nYOIIIlQr&ok ~s, tabát joguk van em
bermódra élni; - s most ismét följebb lépünk, .A;baújkér "egyedi" esetéből az
általánoti'ba, a, te).1l;l.'lészet Véletlene fölé emelkedő TÖl"Vény szliérájába: jogulk
~~. az emlbermód való élethez

e V é l e t l e n híná,-ából kime7lltett
sebzettek.nek a T lj r v é n y tenyerén •••

Garai Gábor az ~riiből, mindennapiib61 ,bontja ki az ün~it, a konk
~ tériY'szerúbőlaz általános érvényest; mert a mindennapit, egyszeriit ün
~. ~.el~: azzal ft tudattal. hogy létün'k minden mozzanata 8Ztegyetern.es
eI;ri:beri ils, közösségi erkölcs körébe esik, és nincs kö~csdekedet:minden.
tettü~ eJ;'kQlcsitett, mert mínden tettünk vagy épit, vagy romboL Mintegy
,~f;l." silkpn igazolJa ezt, és szolgál Garai Gábor ,közéleti költészetének
szeniélyes hitelesítéséül az Oj otthon című vers. Az újonnan nyert lalkás egy
ben erkölcsí kérdés !is a köl«í s~:
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Ü n n e p é s P r Ó Za e z: réved csupán
s műhelyed lesz-e majd e környezet.
vagy Mlványod, mely vért s velőt kiván,
s világgá 'Űz, ha meg nem veszteget ?

ünnep, mondja a vers. Egy másik, ünnep címmel, akár ars poeticának is
beillik. "Az igaz mámorát méltó csak ünnepelnem" - mondia: és: "Iim a fel
nőtt való, magunkkal szembesítve !" Nem a "vágyaik tképei" után kap: "e hús
vér kép kümb, mert ,gyadóbb, ám valódi". Kiegészítésül az Úszi meditáció
sorait i~etjülk: "Férfikorom sziikár törvényét hadd fogadjam - olyan term6
derűvel, mint őszét az idő" ... és: "Nem a hullás: az érés évszakát akarom 
látni ft tájon és szívemben". S itt mindkét szó fontos: a "táj" is, a világ, s a
"smv" is, a költő.

A címadó MediteTTán ősz ciklus, egy itáliai utazás két hónapjának tizen
kilenc verse ennek a "termő derűnek" a gyümölcse? Szép, érett férfiversek;
legsúlyosabb köztük áldghanem a Várbörtön. Búcsúzzunk a költőtől saját sza
vaival, hogy ,,8 meredelk csak rnost !következik" ?

Az az igazi költő, aki nunden fennsikját csak pihenőnek tekinti, s min
degydkről azzal indul tovább, hogy "a meredek csak most követlkezik".

***
Mintegy másfél éve jelent meg Bor Ambrus első nove11áskötete. Vegyes ér

zelmeket keltett az olvasóban; hibáival és erényeivel egyaránt 'bdzonytalanság
ban hagyta, s inkáJbb keltette benne a középszerű szürkeség, rnint a várakozó
Izgalom élményét. Senki sem tagadhatta, hogy ez a novellista megtanulta 
ha még nem is tudja rutinos biztossággal - az írás szabályait; de félő volt,
nem az a jótanuló-e, aki, ha fölhívják, míndíg tisztességgel elmondja jóra a
leckét, de még az elégségesek is érdekesebben felelnek.

Nos, A nagykorúság órája elbeszéléseit egy év múlva Bor Ambrus első re
génye követte,· és örvendetesen rácáfolt azokra, akik nem túlzottan nagy bi
zalommal olvasták első írásatt. A Világfutók Iigen jó regény. trója' alaghanem
tanult egyet-mást Bölltől (sőt talán Birkás Endrétől is); míndenesetre jó islko
lába iratkozott, s úgy látszik, jócskán túl jutott azon a szinten, ahol a tanít
ványok meg swktatk relkednL Alakokat, jeleneteket erősen láttat, jól ábrázol,
mostmár kevés szóval, s inkább hangsúlyokkal, mozdulatokkal, re'bbenések!kel
(mint a regény rokonszenves kis Karinját) ; ernberii kapcsolatokat hitelesen,
szugesztívan érzékeltet; általában fegyelmezetten mértéktartó, tud eszköztele
nül a lényegesre rámutatni, és tudja, hol kell a látszólag mellékesről beszélni
úgy, hogyalényegeset domborítsa ki. Egyszóval: jó regényt írt, igényes, és
sokat igérő munlkát. A nagy bombatámadás, Karin és a hős vonzalma, a
kössldngí magyar társaság biztos kézzel, túlzás, karíkírozás néIküil megrajzolt
alakjaival, a facipős deportáltak kfsértet-menete, a gépkocsivezető Zsiga: meg
annyi írói találat. Amellett Bor Ambrus valami történelmileg fontos dolgQt
is kimond nemcsak nemzedékéről. hanem egyáltalán arról a "sodródó, lézen
gő" magyarságról is, melynek legfőbb baja, vétke vagy tragédiája nem is az
volt, hogy tett valamit, hanem az, hogy nem tett semmit, csaik sodródott; csak
hagyta, hogy sodorják, és "még ösztönösen se tudott cselekedni". lVlindezt ter
mészetesen ott mondja ki a legjobban, ahol ábrázolva mondja ki.

(Rónay György}

SZlNHAZI KRONIKA. Két darpbot mutatott be az ősz folyamuin a Ma~
dách Szính~ Kamara Színiháza. Agatha Christie vilálgsikert aratott detektív
drámája, "Az egérfogó" az egyik és Erich Maria Rem.arque háborús törtétnete
"Az utolsó állo:más" a málSik. Ha a témát és az írói sZ'ándéJw~ nézzük, a. két
m'Ű voltaképpen nagyon tÓlVOl esik egyI7rlástól. Ugyanakkor sok közös vOlnÓJSlUk
van, főleg, ha a színm'Űír6i mesterség felől közelítünk hrnzáQuk. Mindke1Jtőnél

az idegfeszit6, izgalmas cselekrményen van a hamgs,úly, amet'lyel szemben hát
térbe szorul a jeUemek é8 összeütközéseik irodialmi igényű á.bráizol(í,sa. A maga

• Bor Ambrus: Világfutók. Magv,etö, 1962.
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nemében 11!lÍnd a kettő hiárnytalanul eieaet is tesz az ilyern jell:egű darabokka~

szemben táfma.sztható igényeknek. A színház is mindent megtett mindkét daraib
esetében a siker érdekében, kitűnő színélszgárdáva~, hibátlan rendezésben hozta
színre őket. E~vileg tehát egy;fúrmáln siker kel/;ene, hogy legyen' mindkét cliarub,
hiszen azonos igényű közönséghe2J sZÓ~'/IjQ,k. Méigis azt ,keH Láttnunk, hogy amíg
az "Egérfogó" eddig az évad legnagydb,b sikere, (hetekkel előre kifüggesztett
táblával megy), addig Remarque danfabja, (ame~'y pedig vitathatatlanul színvo
nalasabb is, ;mint az előbbi) csak mérsékelt ,éTdekMdést váltott ki a közönség
körében. ,

Vo~taképpe,nezaz egyetlen említésreméltó, mert elgomd.olkoztató jelenség
a két darabbal kapcsoi/latban.

Agatha Christie "Egérfogó"-ja szabványos bűnügyi történet. Gyi~kosság

tÖTtént, amelyet a darab swán új,abb követ, s a tettesne,k azok között keH len
nie, akiket egy kis vidéki panziób,an hófúvás zárt el a világrtó~. Me.gfe~elő iz
gaZ1nak után, a darab végén oldódik meg a rejté~y. Agatha Christie a műfaj

jelesebb művelői közé számít. Meseszöviésének ötletessége és eleglanciája melr
~etta megírás terén mutatk~ó VlilJathatatlan írói igétnyesséo emeli a nagy át-
lag fölé. Amel~ett jó megfigyelő, kitűnő érzékkel ~t meg jellegeetes figurálkat
és ábrázolni is tudja őket.

Erich Maria Remarque az elsőviláJoháború utCÍJn tett szert vi~gthíTTe "Nyu
gaton a helyzet változatlan" címIŰ regényes élménybeszámolójá'val. A k:&nyv
címe a hadijelentések egyik sztereotip mondJata volt és RetTI1.I!Lrque döbbenetes
hitelességqe~ (és nyers 11Jatu71,a~iz111lUSsal) mondotta eZ: mewnyi szörnyűséget,

mennyi emberi szenvedést· takart ez a semmitmondó megál'lapítás. A világs,j,
keren fe~buzdu~va Remarque később megírta regényérnek fo~ytatáJsát is,. az
előbbirnH már lényegesen kisebb sikerrel. Magyaru~is megjelent reg'énye "A
diadalív árnyékában" Párizs német megszá~lásCÍJnak ,ídejélbő~ meríti télmáJát.
"Az utolsó álWmás" című drlimájla' a második vi~ghábOTú utoz.só natpjaiban
játszódik a kÖTÜ~árt és felerészben már elfoglalt Berlinben. Mindenki tudja
már, hogy kilátástalan és céltalan minden twábbi ellenállás, de az SS járÖTök
még mindig ha~lra keresik a katOlnl1szökervényeket. Ilyen kÖTÜlmények között
toppam be az asszony lakás~ egy koncentrációs táborbó{ menekűlt fogo'ly.
Ezt tI; címet adták meg neki éli menedéket kb. Az asszomy férje egyenruhájM
adja oda neki s ez meg is meenti őt, mikor valóban megérkezik a járrőr. Aztmn
felhozzák a lakásba ÖTeg fogo~ytársátis, akive~ együtt szöktek és akit a háoZ
kapujában fogtak eL. Vallat ják az öreget, mit tud pi 7TlÓ$ikról (aki közben
egyenruhába öltözve ott áH a szaba so:,,~J(ának támmszkodv~), dei a meggyötört
ember nem árulja e~, inkább, egy óvatlan piLlia:n~tban (a rád4ó Hit~er 1baláláJt
mondja be éppen) felkapaszkodik az abTAakpárkCÍJnyra éIS a mé~ységbe veti ma
gát. Enné~ a tizenőtperces va~latási jelenetné~ szinte iTOda~mi színvomalra emel'
kedik a darab. Másnap már civil ruhában tér vissza az SS járrőr parancsnoka,
most 6 szeretné itt átvészelni a megszál~s első napjait. S amikor megjelenik az
első szovjet kötelék, kis hijja, hogy az egyenruhás voltl foglyot lövik agyon és
futni hagyják a kitűnő eLlenáz,zási papírokkal rende~kező SS tisztet.

Amint látjuk, ez a darab is bőve~kedik az izgalirrutkban. A sZÍ/nlJatWn egy
pil~tig sem csö1cken a feszüLtség. Az emberek mégis kedvetlenűl go<ndolnak
vissza rá és nem érzik szükségét, hogy hozzátarIDzóikat, barátaikat, ismerősei

ket a darab megtekintésére biztasswk (ami peidig a siker legfőbb záloga).
A jelenség mé~yebb okait kutatva könnyű Lenne pákát törni a közönség

fölött. Hogy csak a felszínes szórakooást keresi és rossa néven veszi, ha még
mindig a háború sZÖTnyűségeire emlékeztetik. Az kétségtelen, hogy a detektív
történetnek, karunk e jel~egzetes narkotikumának meg van az Ja ts;ajátosság!a,
hogy valóban csak figyelem elterelő. TucLatunknak csupán feWleti kérgét fog
la,lkoztatja. SzerepLőit nem érezzük v,alóságos, magun1ch~ hason~ó emberek
nek, akiktee; szemiélyes kapcsolatot tudunk teremteni. A gyilkosság itt nem az
élet tragikus befejezőcLése az áLdozat, és nem a bűn örvénylő szakadéka a tet
tes szempontjábó~, csupán motívum az izgalom fokozására. Ezért is fordul
szembe az ilyenfajta irodalommal a "magasabb igényű" esztetika. H~ába, osto-
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rozza azonban. es hiába reméLi; hogy jó irodalmnimal pótoLhatja. Nemcsak:
<azért, mert az igazóm jó irodalom netm szapora növény, hanem. azért is, mert
nem irodalomra, művIMzetre irá.nyuló igény az, amire a deve<ktív történet fe
lel. Viszont, hogymint narkotikum mennyivel jogosultabb, vagy mennyirvel
kevésbé jogosult, mint az egyéb narkotikwmok, amelyekkel a modern ember él,
annak taglalása már messzire vezetne. A Remarque dttrab sorsa azonban min
denesetre azt látszik bizonyítani, hogy az olyan mű, amely a bűnügyi tör'tétnet
külsősé,ges eszközeivel akar igényes mondanirvaliót közölni, nem állja meg a
versenyt az igazi (és műfajámak adottságait és korlátait őszintén vállaló) de
tektív történettel szemben.

Kétségtelen, hOlgy bizonyO$ fáradtság is mutatkozik: máIr a hábarús témák
kal szemben, és ez nem írható feltétlenül csak a léhaság rovására. A Re.marque
darab főhibájaazonban nem a téma, hanem az, hogy csak ripo'ft-drlÍ/mtl.. Agatha
Christie hátborzongató rémtörténeténél az első perctől fO{J'lXL tudjuk, hogy ir
reális és valószínűtlen. Azok az eSenTjények viszont, amelyek "Az utolsó állo
más"-ban peregnek le szemünk előtt, tú/;ságosan közeliek, sermlhogy 'Ile tudmámk,
hogy megtÖTténtek vagy megtÖTténhettek. (Bár ott tartanánk már, hogy épp
oly valótszínútlenek, mint az "Egérfogó" meséje.) Ugyanakkor túl.sá.gosan táVol
vannak már ahhoz, hogy kül.sőséges felidézésük kielégítene. Ma már az 0m,be
rek és a jellemek érdekelnek minket, a lélektani rugók, 'hogy miért viselked~

tek úgy azokban a vészterhes nap%ban. Azesemén'llek ilyen kibonÍ'CÍSCÍhOlZ ké
pest, ma már szinte dinninuálJásnak hat, ahogy Remarque a cselekmé7l,yt lepe
regteti előttünk. A súlyos valóságok és súlyos mondanivalók, súlyos irodalmat
követelnek. Az irodalmi színvonalú bűnügyi törbénet fából vasJoarika.

G. B. Shaw: "Genf 1938" című ,k~diájátmutatta be kar~sony előtt a
Jókai Színház. A nagy ír szatírikus egy évvel a mooodik világhálború kitörése
előtt írta ezt a darabját, 82 éves korálban. A darabot annak U1ejé7l, mérsékelt
sikerrel mutatták be. AktuaLitásain túlmentek az események, melgírácsá\ban pe
dig már csak halvány vissz!ooye az egykori szipqrkázó Shaw kooné:diáknak.

Pedig a téma hálásnak látszik és különösen az volt IQ. mú bemutatooáJnak
ide;én. Shaw a diktátorokat, Hitlert, Mussolinit és Francótteszi a gúny céltáb
lájává, de csipkelődéseiból jócs,kóm kijut az eseményekkel szemben tehetetlern
Népszövetségnek, a komolytalan nemv.etközi szervezeteknek és természetesen
az angol politikának is. Mindebben azonban már csak a rutin segíti és a.hol
új jelenséggel kerül szembe, ,a diktátorok sajátos Mlektanarval, azzal nem tud
'mit kezdeni. Jellemzése úgyszólván kizárólag a hírlapi karUoatúrwk kül.sőségeire

,szorítkozik. Az alapötlet és az annak nyomán kialakuló színpadi szituáció még
hamisítatlanul shawi. Magánfeljelentések nyomán la hágai ;nemzetközi bíró
ság egyik bírája (aki különben magcúnak az irónak szószólója), magla elé idézi
a diktátorokat, hogy feleljenek az ellenük emelt vádakra. Az idézettek minden
várakozás ellenére meg is jelennek, a bíró-Shaw szelLemes aperszüje szerint

-azért, mert ők mindenhorva elmennek, ahol rivaldafény áLL rendeLkezélSükre.
Hiába vonulnak azonban fel, egy.ik ol m.ásik után, és hiába ül ptt tanukJént az
angol külügyminiszter ée a népszövetségí szovjet küldött is (Shaw őket ís meg
szurkálja), a sokat igérő tárgyalás terjengős unalomba fullad. A darabnak ez
a második része jóval gyengébb, m4nt az '~Lsá, anne~yben la fősze1'eplőket még
csak emlegették.

A diktátoroknak nemcsak humorérzéke níncs rendszerint, de nem lIfjgyon
alkal'TJ748ak arra sem, hogya humor alanyai legyenek. Kifigurázni csak azt le
het, akinek: togyatéikos~ágaWan,ellenszenves vanásai/:l(an is VIan valami humá;
num. Akin jóizűen nevetünk, annak hibáit, fél.szegségeit félig meddig már el
néztük, vagy legalábbis tudomásul vettük. A gyúLölkodő, ressentiment-al eltelt
hatalmaskodónak azonban még nevetséges gesztusaiban is van Vi,alami nyugba
lanító, feszélyező, ami. ajkunkra [agyasztja a mosolyt. Erre nem goncrolt az
élete alkonyáhOlZ elérkezett Shaw. De hogyan is gondol't volna? Tőle, bármen'll
'nyi borsot tört is a hatalmon levők orra alá, mindíg távol volt a gyűlölet és
ressentiment. es bármilyen élesen pellengérezte is ki a visszásságoloat, ame
lyeket meglátott, azt mindíg biztosan érezhette, hogy azért egy (Il.yelv~t beszél
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azokkal, akiket kigúnyol. Az újkor machiavellistái1ULk nyelive azonban idegen
volt a számára.

Ezt pontasan érezzük, amikor a hágai bíró emberiességről és demokrá.ciár
ról vitatkozik a diktátorokkal. Feszült, lelerplező dialógus helyett lapos, terie
delmes mondatiűzéreket,hírlapi közhelyeket hallunk. Shaw fáradhatatlan szel
teme mégis csak elveszítette egykori rugalmasságát. Nincs már ereje, hogy
elmélyedjen, hogy a mélyére hatoljon a v.Jlá,g iközéletének poromdjáln megje
lenő, számá'l'la idegen és érthetetlem. hatalmi .erőknek. Csak ösztöneiben érezte
irtóztató veszélyességüket. Kétséglieesett próbálkozlÍlSa, hogy a maga, régen
oly kitűnően bevált eszközeivel szálljon ,szembe velük, tragikus és megható.
de neki magának is mindössze csak egy évet kellett várnila, hogy belálssa.
mennyire kilátástalan. ,Tankak ellen nem lehet söréres puskával védekezni.

Van a Shaw nevében beszélő hágai bírónQlk egy mondata, amellyel a sze
rinte immár céltalannak bizonyult vitát berekeszti. Azt mond.ja: uraim (és ez
az összes jelen~vőkre ;vOnaflkozik), a vitájukból azt látom, hogy valójában önök
mind csak uralkodni akarnak! Reménytelen felsóhajtása az agg hU117;anistá
nak, aki ezután (kissé naivul) még azt is felsorolja, mennyi egyéb tenniJoofó
lenne a hatalmi harcon kívül, kinek kinek saját országában.

Talán ezért a néhány, naívságában is igaz és emberi m:omdatért érdemes
volt bemutatni ezt a ·nálunk eddig teljesen ismeretlen Shaw darabot. Mert
egyébként' inkább csak irodalomtörténeti adalékként érdekes. A rendezés is
láthatóan nem tudott mit kezdeni vele. Igy aztán a kínálkozó legkényelmesebb
és egyben legprimitívebb megoldast választotta. A diktátorokat, akiJket Shaw
nem nevez néven (ország!aikat sem), csak torzított) \1lléIvvel utal ráljuk, mint Batt
ler (angolul azt jelenti: inas), Signor Bombardone stb., eredeti történelmi alak
jukban jelenítette meg, felha.<lználva !J, filmhiradókból .ismert összes külsősége

ket, ami által még jobban kiütközőtt írói jelLemzésük vérszeg,énysége.
(Doromby Károly)

KÉPZOMÚvÉSZET. Az új Gauguin-könyvről. Hatvan esztendővel ezelőtt
bak meg a Csendes-óceán egyik kis szigetén Paul Gauguin (1848-1903), aki
ről a közelmúJtbain gazdagon illusztrált, ;nagyar nyeívű kÖinyv Iátott napvi
1á.got. (Paul Gauguin akvarelljei, pasztelljei és színes rajzai. Kampis Antal be
vezető írásával és képmagyarázataival. Képzőművészeti Alap kiadója, Bp.,
1962.)

Gauguin a századforduló nagy posztímpressziontsta Itriumvirátusának 
Cézanne és Van Gogh mellett - harmadik tagja volt. A trlászokban azon
ban rendszerint szekott lenni 'Valaki, aki a másik kettőnél !kisebb jelentőségű;

ez esetben Gauguin ez. CéZlU1l11e jelentősége művészetaörténetí szempontból
sokkal hatalmasabb, ("Kezdetben vala Cézanne", - írta Kállai Ernő a mo
dem művészet genezísét tárgyaló könyvében) -- a "pauvre Vincent" a meg
gyötört ember panaszait : a testí-lelki nyomorúságot, az egyedüllétet, a sze
:retetéhséget megrázöbb őszinteséggel tudta képein elmondani, - mindazon
által Gauguin nevét nem méltatlanul emlegetik az övék mellett, s nem ok
nélkül tartozik a ~egnépszerűiob mesterek közé.

Az autodídakta Gaugum - aki már meglett korban fordult a festészet
felé - sokoldalú művész volt. lFestményein kivül ísmerfük kerámiáit, sok
szorosított grafikáit, színes fafaragásait. sőt irodalmi működést is kifejtett.
(Noa-noá-jának legjobb magyar fordítása Rónay (työrgytől való, - ezenkí
vü} egyéb írói munkái is ismeretesek.) Köatudoet a művész mozgalmas és há
nyatott életútja, szakítása a polgári életformával és a családi kötelékekkel, 8

megérkezése a polinéz szigetekre. W. S. Maugham híres kulesregénye (Az ör
dög sarkantyúja) nagyjából hűségesen rajzolta meg ezt a Illem rnindennapí
jellemet.

A század elejének legkiválóbb magyarjaiJt is megragadta Gauguin, az
ember és a művész. RippZ-Rónai Emlékezései-ben [eÍirja !lá,togatását a Rue
Vercingetorix-on levő Gauguin-lakásban, ahol különc emberek, egy oennszü
Jött táncosnő és egy ugrándozó majom társaságában találta a rnűvészt, aki
éppen az ágy lába segítségével fametszeteket nyomtatott. Ady - egy-két év-
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vel a muvesz halála után - a Budapesti Naplóban tárcát írt Gauguinről. e
cikknél - írta Bölöni - ,,kifejezőbb megítélése alig volt akkoriban Gauguin;
nek." (Érdekes ,hogy Ady elmulasztotta megnézni a salon d'Automme nagy
Gauguín-emlékkiálljtását. Bölöni :p6tolta ezt valamelyest, beszélt neki
Gauguinről,ki volt, hogy élt, mit festett ill művész ... így írta meg Ady a cik
ket. "Ki képes ilyenre, ha nem a zseni?" - fűzi hozzá Bölőni.) Juhász Gyu
Iának Guláesy Lajoshoz írott szép versében e lágyan bongó sorole közvetí
tik kongeniálisan Gauguin műveínek, "lázálmainak" mákonyos hangulatát:
"A sárga fényben a kövér banánoik / S a sárga tájon barna emberek, / Az el
veszett Éden, mely fájva-fájón)Bennünk zokog, újjong, ragyog, remeg".

Mi az mégis, amiért azt véljük: Gauguin egy kicsinnyel kevesebb, mint
Cézanne vagy Van Gogh? A műveí poézísébe, ragyogó színeinek szimfóniá
jába olykor-olykor beférkőző kímódoltság, csínáltság, Vonzóak, igézetesek a
Tahiti-i 'képek, a viruló szépségű színesbőrű fiatal nőkkel, - d'e Gauguin új
,,.hazájának" mégis csak külső szemlélője maradt, Polinézia mégsem volt szá
mára pittoreszk témánál több. Bár szerette a bennszülött népet s 'k:i!haszná
lása, kapzsi kifosztása ellen nemegyszer felemelte a szavát, ellentétbe kerülve
a gyarmati hatóságokkal. - mégis megmaradt európainak. akinek az volt a
célja, "hogy Párizs számára köz:vetítse Öceánía vírágaínak, gyümölcseinek
buja színességét, embereinek sugárzó meztelenségét" (Kampis A.). Félreértés
ne essék: mindezt Gauguin nem olcsó módon tette, nem úgy, ahogy a jó Glatz
Oszkár a csinos, cifra népvíseletbe öltöztetett buzsáki menyecskéket festet
te ... Az egykori bankember a művészet formaproblémádban is elmélyedt, 
így például igen nagy jelentőségű a primitív és keleti művészet világa lI'elé
való fordulása. A japán rfametszetek, a 'Kolumbusz előtti amerikai népi mű

vészet. Egyiptom és Jáva képzőművészéte hatott as Gauguin piktúrájára.
"Gauguin nem volt vallásos ember, s főként nem volt vallásos festő", 

írja Kampis. Hasonló állásponrtot képvisel Harváth 'I'íbor is, kis Gauguin
monográfiájában (Budapest, 1960). Valóban, egyes források Gauguin ateista
kijelentésedről !beszélnek. A rnűvész a metafízíkaí kérdések iránt mégsem
volt érzéketlen, ezt bizonyítja a bostoni múzeumban őrzött, méretre is hatal
mas kompozíció: Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk? S itt van
négy másik Gauguin-mű, - míndegyík a ehef-d'oeuvre-ök közé tartozik: a
Sárga Krisztus, a Breton Kátvária., a Jákob harca az angyallal és az Vdvéjz~·

légy Mária (vagy la Orana Maria). Szépen Ílrja ezekről Csabai István,a máso
dik vrlágháborúban fiatalon elpusztult kiváló müvészettörténész: "Primitív, de
a szív dobogásától dadogó nyewen akar Gauguin Jézus szenvedéseíről be
szélni ... Naív bretagneí parasztok szemével nézi a Keresztrefeszítettet ..."
(Csabai: Az impresszionizmus kora, Bp., 1942). Gauguin esetéhez hasonló bizo
nyos mértékig Ferenczy Károlyé. A századforduló szkeptíkus-szcíentista eszme
áramlatainak hatására Ferenczy sem vallotta magát hívő kereszténynek, 
ugyanakkor megfestette a nemcsak téma szempontjából, de szelleffllben is ke
resztény művek sorozatát: Abranám. áldozata, Három királyok, Józsefet eladjálk
testvérei, a Hegyi beszéd (kétszer ísl), Krisztus sirbatétele. Felvetődik itt a
kérdés: mi a döntöbb egy festónél? A kávéházban vagy egyebütt elejtett szó e,
vagy az a terület, amelyen a művész elsódlegeiSen fejezi ki magát: a kép?! ...

Mindent egybevetve azonban elmondhatjuk Gauguin-ről: ha Cézanne mű-

. vészete keményebb anyagból is való s ha Van Go~ művészete jobban fel is
kavar bennünket, mint Gauguin "neoromantikája", .,,neodekorativizmusa" (Fe
renczy Béní jellemzi ~gy Gauguin píktúráját), - mégis olyan művész szemei
zárultak le 60 esztendővel ezelőtt, akiről Strilldberg (aki pedig képeit nem
szerette) kénytelen volt elismerni: " ... ön új földet és új eget teremtett ..."

• • •
Kassák LajOs, a képzőművész. Az 1962-es esztendőben kettős Kassák-jubi

leum volt: az író születésének 75-i!k és írói működésének 50-ik évfordulója.
Az Irószövetség novemberi ünnepségéri Gyergyai Albert, Lengyel József s más
írótársak köszöntötték ebből az alkalomból Kassák Lajost, képzőművészeti
rnunkásságáról pedig Makrisz Agamemnon szobrászművész emlékezett meg.
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Kassák - mint képzőművész - az elmúlt esztendőkben is nagy aktivitást
'fejtett ki. Az írószövetségi jubiláris összejövetelen a falakon Kassák új, nagy
.rnéretű olajfestményei függöttek. a Szerelem Szerelem verseskötet és a pécsi
Jelenkor című folyóirat Kassák rajzarból közölt egy-egy szép sorozatot, a buda
keszi tüdőszanatóriumban kamarakiállítást rendeztek Kassák képeiből, s Pá
rizsbanretrospektív Kassák-tárilat van előkészületben.

Kassálc maga nemrégiben így emlékezett meg képzőművészeti munkálko
dásáról : "Ritka jelenség a magyar művészeti életben, hogy valaki két rnűvé

szeti ágban alkosson. Ma 75 éves vagyok, s 18 éves korern óta van kezemben
felváltva a toll és az ecset, - életutamon így születtek meg hol festészeti, hol
irodalmi művek. Első fellépésem ideje la festészetben összeesik a modern mü
vészet első nemzedékének jelentkezéséveI. Legközelebbi rokonaimnak érzem

-Malevicset, Mondriant, általában a konstruktív irányzatok képVliselőit". Jean
Cassou, a francia regényíró és esztéta, a párizsi Musée National d' Art Moderne
főigazgatója így jellemzi a festő Kassákot: "Kassák az elvont művészet meg
születésekor tűnt fel, az úttörők korszakában ... O kimunkálta a saját útját,
amely szigorú, következetes és tiszta. tró és festő, keményakaratú és érzéke
nyen reagáló, aki kutat, <vitázik és dönt. És kíalakul a mag-a tökéletessége,
hajlíthatatlausága és krístálytísztasága".

.A művész és a tekintélyes francia esztétikus szavaihoz mi csak azt fűz

nénk még hozzá, hogy Kassák művészí törekvéseinek hitelét az élet igazolta.
Hány, egykor ünnepelt mű hullott el az elmúlt negyven évben, hány alkotása
a lO-es, 20-as éveknek lett menthetetlenül "démodé", de Kassák ekkori mun
káiból nemrégen mappát állítottak össze és adtak ki Párizsban ... Művészete

ma is "aktuális", eleven, hiszen az egyszerűség, a szűkszavúság, a szerkezeti
szígor és a szárnyaló lendület - amelyek képzőművészeti alkotásainak fő

vonásai - a modern művészet gyámpiIlérei. Míg jópár kortársánál ,a szellemi
fáradtság és eloágyadás következett be az idők folyamán, -gondoljunk Pátzay
vagy Bernáth mai produkcíójára, amely messze alatta van az ő egykori szint
jüknek, - addig Kassák "bírt!a az iramot", s rrvindíg feljebb tudott törni, mint
képzőművész is. Napjainkban, a korszerű építészet korszakában, amikor már

-senkisern vitatja el Wright, Gropius, Le Corbusier, Nerrvi, Niemeyer épületei
nek szépségét s igazságát, a társművészetek: a festészet s a szobrászat is meg
kell hogy újuljanak. Kassák s társainak törekvései ilyen irányba mutatnak,
s ezért munkásságuk tanulmányozása és értékesítése csak javára válhat a
fiatalabb művésznemzedékmek.

,,Épí-ts csak, énekelj tovább, bátor formaművész!. " Te vagy ma is a
példamutató ..." - írta egy Kassákot köszöntő régebbi versében Berda József.
Igen, a jubiláló Kassák bátor, példamutató formarnűvész és tanítómester festő

ként, rajzolóművészként is.

* * *
Két vélemény Rouault-ról. A Művészet című folyóirat egyik, 1962-es szá

mában Pogány Ö. Gábor cikkében e mondattal találkoztunk: "Kál"baveszett
fáradság Rouault neofita pietizmusa után sóhajtozní". Hogy píetízmuson rnit
ért a cikkíró, azt nem tudjuk, hiszen van e szónak egy szűkeob, egyháztörté
neti s egy általánosabb értelme, - de se í,gy, se úgy nem illik Rouault-ra e
kifejezés. Még kevésbé a neofitaság, hiszen a 87 évet megért nagy katolikus
festő (1871-1958) egész életét s művészi munkásságát - töretlenül s varga
betűk nélkül - ugyanazok az eszmények irányí1ották... Ugyane folyóiratban
azután hamarosan egy másik cikkel találkoztunk. Szerzője - Somos Miklós
Iestőművész -Rouault életműve előtt tiszteleg, rámutatva a nagy mesjer

.alkotásaíban megnyilvánuló erkölcsi rendíthetetlenségre, humanízmusra, sze
rénységre, expresszív erőre, amelyek miatt a fiatal magyar művész a műtörté

net egyik óriásának s maga egyik példaképének tekinti Rouault-t, - Azt hisz
szük, az utóbbi írás a méltányosabb és tárgyilagosabb. Hiszen - hogy Aragon
emlékezetes A rózsa és a rezeda című versét idézzük - a katolíkus Rouault,
"ki hittel hisz egekbe", s a kommunista Picasso, ,,kiben nem él e hit", 
egyaránt az egész emberiség értékei közé tartoznak. (Dévényi Iván)



ZENEI JEGYZETEK. (A 8 O é ves K o d á l Y Z o l t á n ü n n e p l é s e.)
",Eljött a mű, hogy köszöntse Mesterét" - mondotta ünnepi köszöntőjében

Szabolcsi Bence, s valóban, mindnyájan úgy éreztük, hogy nem csak a szereplő

20 kitűnő kórus köszöntötite Kodály Zoltánt, hanem az egész éneklő Magyar
ország, melyet éppen ő tanított meg énekelni. S az európai zenének is ünnepi
pillanata volt ez, hiszen kevesen munkálkodtak nagyobb buzgalommal ma
gyarság és európaiság szintézisén, mint a jubiláns mester. "Egyik kezünket
keleti testvéreink fogják, a másikat Bach és Palestrina" - írta egyik tanul
mányában. S az ezután következő kérdésre (ti. hogy teljesíteni tudjuk-e CL
kettő között összekötő hid szerepét) már a maga életművével felelt, amely
valóban híd módjára fogja össze a két partot: Európa és Azsia kultíirá;át.
Kodály életműve azonban egyszersmind egy nagy nemzedék művelődéseszmé

nyének betetőzése, és egyben olyan alapvetés is, amelyre mindig emlékezni
fogunk, mert lehetetlen nem emlékeznünk. A költő, Berda József így fejezte
ki ezt a gondolatot az Élet és Irodalomban közölt versében:

Egyre fiatalabb s még egetverőbb lendületű

leszel századi zenénk irányt mutató katedráján
legemberibb s legmagyarabb megszólaltatónk!
A haza holtig hű fia maradsz te mindig; oly erős

mint az ég és a föld! Harcukban bölcs
s előrelátó fiatalok forradalmának
vigaszaként jöttél e világra nyolcvan
évvel ezelőtt . . .

Am az egyoldalúság hibájába esnénk, ha minduntalan a kodályi életmű

internacionalizmusát hangsúlyoznánk s nem dicsekednénk magyar nemzeti vol
tával, amely a regős-énekek ködbevesző folklórjáMI is, de Ady néma magá
nyáMI is táplálkozik. S különösen akkor mulasztanánk, ha elhallgatnánk az
egész életmű vallásos alaphangját, a Psalmus Hungaricustól egészen a Missa
brevisig. S ezzel alighanem nemzeti kultúránknak szinte valamennyi összete
vőjét felsorakoztattuk. Ez is mutatja, hogy Kodály műve egyben egy nép léleg
zetvétele, mondhatni kollektív alkotása.

Amikor az Erkel Szinház tomboló közönsége újra és újra a díszpáholy felé
fordult, akkor állt fel Kodály egy pillanatra, de aztán rögtön eltűnt, vissza
húzódott az ünneplés elől. Nem tudom, ki mit érzett abban a múló pillanatban,
-de sokan gondolhattuk egyszerre: [me, ott áll a ma élő legnagyobb magyar ...
t:s nagyon sokan irigyeltük azt a kis wttörőt, aki akkor Icezet foghatott Vele.

Aztán vége volt a hangversenynek, elvonult az éneklő Magyarország kf,rl
_küldöttsége, de mindnyájan éreztük, hogy ez az ünnep most már folytonosa1l.
tart és tartani is fog mindaddig, amíg csak magyar nyelven énekelnek. "A
-nemzet - hogy Szabolcsi Bence bevezetőjét idézzük - eljött és rámondta az
~gent Kodály Zoltán életművére." Tette mindezt abban a reményben, hogy
ez az életmű még mindig nincs befejezve, jóllehet az örökkévalóság már rá
tette kézjegyét. Tette azzal a lelkülettel, melyet Berda József versének befe
jező sorai érzékeltetnek a legplasztikusabban:

....... oo oo Légy öröme hát mindnyájunknak
hosszú időkig még műveiddel, egyre élőbb

életeddel s a nép, a nemzet
nem marad soha magára!

Befejezésül szólnunk kell a hangverseny nagyszabású külsőségeiről is. A
-rendező úgy mozgatta a kórusokat, hogy az egyik még el sem tűnt, a dobogó
tetején máris megjelent a másik s így objektív alapja is volta folytonosság
-élményének. Az egyesitett, hatalmas hangerejű, kitűnően felkészült kórusok
Kodály vokális műveinek legjavát szólaltatták meg. Külön is kiemeljük a
Hegyi éjszakák I. ragyogó tolmácsolását (vezényelt Andor Ilona) és a Jézus és
<4 kufárok félelmetes kórustömbjeit (vezényelt Vásárhelyi Zoltán). Szünet előtt

·Csenki Imrével az élen 16 kórus négy szólamban szólaltatta meg a Magyarok
hozt, amely így egészen páratlan élményt nyújtott. Szünet wtán a Budap'esti
Kórus, a Fővárosi Énekkar és a Pécsi Liszt Ferenc kórus összevontan szólal-
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to,tta mega Psalmus Hungamcust. A beteg Szenkár Jenő helyett Lukács:
Miklós vezényelteakórusokat és a Filharmóniai Társaság Zene,karát, amely'r6l
ezúttal örömmel mondhatjuk el, hogy egészen magasBzinvonalúan szerepelt.
(A szólőt Ilosfalvy Róbert énekelte It tőle megszokott szép tónussal és átéléssel.)

(A M.A.v. Szimfónikusok ünnepe.) Szándékosan neveztük ün
nepinek azt a pillanatot, amikor a M.A.v. Szimfónikus Zenekar fennállása6ta
először frakkban jelent meg lelkes közönsége előtt. Eddig a hivatalos forma
ruha is éreztette velünk, hogya rokonszenves zenekar még nem egészen "fel
nőtt". Am egyre növekedett, egyre igényesebb feladatokat oldott meg hibátla
nul s olyan missziót vállalt, mint egy zenekarunk sem: a legeldugottabb or
szágrészekben is közkinccsé tette a zenei műveltséget. Manapság, amikor a
kultúra területén is forradalmi átalakulás korát éljük, éppen ezt a missziót
nem lehet eléggé értékelni. Érthető tehát, ha éVTől-évre lelkes közönség so
rakozott fel a zenekar mögé és éppen_ez az újfajta, megújult igényű, friss él
ményekre éhes közönség kényszerítette ki a zenekar "nagykorúsítását".

Az ünnepi koncertena zenekar vezető karmestere, Lukács Miklós eezé
zényelte Sárai János vitéz szvitjét és Brahms r. szimfóniáját, Olga Parhomenko
pedig Mozart G-dur hegedűversenyét adta elő. Jóllehet It szólista kétségkívül
igen tehetséges, nagyrahivatott művész; ezt It műsorszámot éreztük a leg
kevésbé megoldottnak: Mozart derűje helyett inkább vaskosságot, villódzó szel
lemessége helyett pedig nehézkességet kaptttnk. Néhol a zenekar és szólista
különállása is zavart.

Annál nagyobb örömet szerzett Brahms heroikus szimfóniája, amely nem
csak a romantikus érzésvilágot tolmácsolta hitelesen, hanem tudatos minta
képéből, a klasszicizmusból is ízelítőt adott. Lukács Miklós legnagyobb dicsé'
rete, hogy értelmezése semmivel sem maradt a nemrég hallott Nino Sanzognoé
mögött, sőt... Sárai szvitje érdekes, néhol igen szeHemes mű, véleményünk
szerint azonban me.glehetősen eklektikus is; szerzője láthatóan szívesebben
vonzódik a romantikához, mint a modern irányhoz. Persze ez jog08, ám nem
véletlen, hogyaszvitnek éppen a legmodernebb tétele, az Öriások között
aratta a legnagyobb sikert. - A zenekar mindvégig igen lelkesen, szépen ját
szott, kivált a rézfúvósok. (Rónay László)

FILM A DAYTONI MAJOMPERROL. Megvallom őszintén, kevés film elé
tekintetitem akkora várakozással, mínt éppen az Aki szelet vet című amerikai
alkotás elé. Fiatalabb koromban természettudományi pályára készültem. bio
kémikus' szeréttem volna Ienní, ismerem tehát a nagy darwini művet, A fajok
eredeté-t. TöblbszÖ1" is elolvastam, de' soha, soha nem leltern benne olyasmit,
ami hitemet megzavarta volna, amit ne tudtam volna összeegyeztetni a szent
írássaj. Csodálkoztam is míndíg, hogy miként volt lehetséges egy ,,majomper"
a XX. század elején és éppen Amerikában, a modernség, a technikai fejlettség
hazájában?

1925 júliusában az USA Tennessee államának Dayton városában perbe
fogtak egy J. T. Scopes nevű biológia-tanárt azért, mert az ember származását
Darwán tanaí alapján tanította. Jogi alapul egy elavult, helyi törvény szolgált,
amely kimondja, hogy Tennessee állam területén csupán a szorosan vett bibliai
alapon szabad erről tanítani. A vádat nem kisebb tekintély, mint W..L Bruam,
az Egyesült Allamok volt külügymínisztere képviselte. A bíróság hosszas huza
vona után végül is pénzbüntetésre ítélte a tanárt. A vádlott a legfelsőbb bíró
sághoz fellebbezett, amely felmentette.

Ismertem, mint már említettem, Darwin művét, de nem - Ameri:káH
Nos, akadt egy ismerősöm, aki éveket· töltött odakint, faggattarn. vallattaan
az ottan! állapotok felől s ő meg is adott minden lehető felvtlágosítást. Beszá
molt arról, hogy sehol a világon nínes akkora kűlönbség metropolis és vidéki
kisváros között, mint éppen ebben a hatalmas, kontinensnyi államban. Nagy
városai modern oábelek, rníg a vidék a puritán protestantizmus fellegvára.
Mesélt nekem az ottani egy1házak életéről, a vasárnapi-iskoláról és sok más
egyéb, előttem nagyjából értbetetlen i:isszefiiggésről, úgy, hogy nnost, amikor
a moziba léptem, színte Amerika-szakértönek képzeltem magam ...



A film azonban alaposan rácáfolt erre a hiedelemre. Nem, Amerikát
nem lehet elmesélésből megismerni, ahhoz sokkal inkább hozzásegített ez a
:mozidarab. Fellibbentette a fátylat, megmutatott valamit arcából, mely ha
idegen is a számunkra, mégis emberi arcot tár elénk. Emberi arcot, a maga
gyarlóságával, tökéletlenségével ...

A film voltaképpen azt az esetet dolgozza fel, ami "daytoni maíomper'
néven szerepel a legújabbkori ameríkat krónikában. Teszi ezt a lehető leg
teljesebb történeti hűséggel s csupán annyi adalékot vegyít hozzá, ami elenged
hetetlenül sZJíi.kséges ahhoz, hogy egy immárontörténelemmé vált esetből

kerekded dráma váljék. Ezek az adalékok oly szerencsésen vegyülnek a tények
közé, olyannytra 'ár:nyalttá teszik, motiválják azt, hogy a néző végül maga is
benne él a cselekményben, oda kerül a kisváros lakói közé és akaratlanul is

.állást foglalni kényszerül.
A:hogy a kockák peregnek, úgy bontakozik ki előttünk a cselekmény. A

miért, a történések rugója nyomban megmutatkozik. Adva van egy protes
táns lelkész, aki ellentétbe kerül egy fiatal tanárral, s ez a tanárr ráadásul
eljegyzi a pap egyetlen leányát. A sértett atyai szívben fellángol a bosszú. Nem
vitás, hogy ez az indulat merőben ellentétes a keresztényi erkölccsel, de hát
ez a pap is csak ember és egyben apa is. Mindezekhez járul még, hogy a tanár
egyre népszerűbb az ifjúság körében. Újabb indulat születík a háborgó lélek
ben: az irigység. Most már csak eszközt kell keresni a bosszúhoz s ezt körmyű

megtalálni a mán: aposzttofált törvényben. És iha egyszer a törvényes alap
megvan. mí sem könnyebb, mint abból pert csinálni, kiihasználni a tömegek
mély vallásosságát, bemesél!I1i nekiJk, .hogy az ősi hit forog veszedelemben,
hogy az ifjúságot meg akarják rontani ...

A körűlmények azután úgy hozzák, hogy a vád képviselője, a neves és
'sikeres políeíkus szembe kerül a tárgyalóteremben egy híres, de kevésbé sike
res jogásszaI. Régi barátok és Ifégi ellenfelek, akik ugyanazt vaz asszonyt sze
retik. Csoda-e hát, ha mindketten győzmi akarnak, ha a per végül is csak
ÜTÜgy ahhoz, hogyerejűket összernérjék? Gigászi birkózás indul meg a ltár
gyalóteremben s a szimpátía, mínd a szereplőké, mínd pedig a nézőké, lassan.
-színte centiméterenként csúszik a védő felé.

A vád bukása elkerülhetetlen, hiszen erkölcsileg, mínden ellene fordul.
holott pozicionálísan eleinte mínden az ügyészt szolgálja. A bíróság elfogult,
az esküdtek előtt óriási <tekilntélyt képvisel a lelkepásztor s a politikus egy
aránt és mégis ... Az emberek lelkébe oltott ősi igazságérzet mind hangosabbá
válik, a vádlók minduntalan olyan eszközökhöz nyúlnak, olyan lelkiismereti
terrort alkalmaznak, ami azután a leglustább, legelfogultabb agyvelőket is
gondolkodásra készteti ... Végül még a politikai szél'irány is megfordul: a
kormányzó a világszerte növekvő fe1háborodásr'8, na meg a közelgő választá
sokra való tekintettel "megsúgja" a bíróságnak, hogy jó lesz az üggyel csínján
bánní. Az ügyész önnön végzetébe rohan minden szavával, minden cseleke
detével. Hiúsága hatalmas csorbákat szenved s végül, míután beszédére már
-senkí sem kiváncsi, fizikailag is megsemmisül, feUndultsága végez vele, halva
marad a porondon.

Tragédia, mélységesen emberi tragédia rejlik bukásában s a néző mégsem
sajnálja, mert már réges-irégen állást foglalt - a ifiatal tanár igaztalan meg
hurooltatása ellen. A katollkus nw ds? Igen, az is. Mert a filmben világosan
-érződik, hogy a Szeritírás és a fejlődéstörténet ilyen szembeállítása nem elvi
.síkon történilk - bármilyen elvi síkon follyék is róluk a vita -, hanem na
gyonis egyéní, politikai és hiúsági célokat szolgál,

Kétségtelen, hogy a választott téma rendkívül kényes és egyes nézőket

tévútra is vezethet, rnert a vallásos hit és a tudomány összeütközését olyan
konkrét. esetben tárgyalja, amelyből semmikép sem lehet általános érvényű

következtetéseket levonni. Manapság a természettudományos ismerettel ren
.delkezó embernek tudnia kell, hogya Biblia nem természettudományos szak
könyv, hanem az isteni kinyilatkoztatásnak sokszor költői képekkel illusztrált
közlése. Metafórái nem mindig értendők szószerínt. Naívság lenne azt hinni,
.hogy Isten, a Mindenható, amikor az embert teremtette, manuális munkára
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kényszerült s mint valami falusi. gölöncsér, az anyaföld sarából önkezűleg

gyúrta ki Adám testét. IA'ki míndennató, annak nincsen szüksége ilyesmire.
Megteheti ugyanezt - közvetve is! És éppen ebben rejlik minden teremtett
dolog igazi szépsége: minél bonyolultabb, mínél inkább "rendszert" képvisel,
annál inkább megkívánja azt a hatalmas Gondolkozot, aki ezt elképzelte és
megalkotta. .. S ha Néki úgy tetszett,akkor azon a módon is alkotnatta.
ahogy Darwin elmélete tanítja!

Ha mindezeket figyelembe vesszük, megmosolyogtatö abderltízmussal kell
vádolnunk a jó daytoní kíspolgárokat. Igenám! Csakhogy ők nem azért sze
gültek szembe az említett tanokkal, hogy képtelen módon az Istent védelmez
zék a teremtményellenélben, hanem, hogy az ifjúság lelkét óvják mínden
olyasmitől, ami kellő ismeretek hiányában lelküket megzavartiatná. A film
ezt nem is leplezi, hiszen maga a tanár sem istentagadó, csupán nem eléggé
tapasztalt, körültekintő, megfontolt pedagógus.

A legnagyobb botlást azonban maga a tiszteletes követi el. Pap létére
nagyonis emberi indulatok hatalmába kerül, sőt egy alkalommal súlyos "bib
liai" átkokat szór saját leányára csupán azért, mert eljegyezte magát az ellen
féllel s ezáltal hitének "árulója" lett, holott ... Krisztus alaptörvénye, a meg
bocsájtó szeretet olyan távol áll ettől a paptól, míntna 'ez a törvény csupán
egy idegen csillagzaton volna érvényes. Izzó gyűlöletében nagyon messzire
megy - híveit fanatízált tömeggé alacsonyítja, majdnem Iíneselésre uszíitja.
így akarva nem akarva ő a darab legnegativabb figurája, alakjában a ke
reszténység torzképe testesül meg.

És a Iegpozítívabb? Az ügyvéd. Alakja milIldinkább tú1nőa védő 'kere
tein, szimbolummá válik, a józan emberr értelem [elképévé. O a film feled
hetetlen végjelenetének a főszereplője . .. üres a tár-gyalóterem, a nagy küz
delern immár eldőlt, nem marad a bírói pulpituson más, csupán a két vitatott
könyv: a Szntírás és A fajok eredete. Az ügyvéd felemeli a két kötetet, me
lyeket egymás ellen akart felJhasználni az emberi gyarlóság; tenyerére fekteti
őket, jól érthető mozdulattal mérlegel, latolgat, azután egy végtelenűl finom
mosoly kíséretében egymás mellé helyezi a két vaskos könyvet, összefogja
őket s úgy viszi magával ...

Egymás mellé s nem egymás fölé. Ebben1 látom én a film legnagyobb, leg
mélyebb mondanivalóját. Egymás mellé, mint ahogy a mi katolikus meggyő

ződésünk szerint is egymás melett párhuzamban állanak az emberiség életútja
mentén a hit és a tudomány, a szakkönyv és a biblia, az evilági és a transz"
cendens ismeretek tárházai. (Bittei Lajos)

A LUTHER-PROBLÉMA KORUNK KlATOUKUS KUTATOINAK iMEG~
VILAGITAsABAN. ,,Amióta legfóbb egyházi megbízásból, mint pápai kikül
dött, módomban állt összehasonlítaní a lengyelországi katolikusok és német
országi protestánsok vallási életét, meggyőződésemmévált, hogya protestánsok
elszakadása azért következett be, mivel a németek lelki szükséglete volt a
jámbor, vallásos élet. Ezért mi sem természetesebb, mint elkönyvelni, hogy
a reformáció nem eretnekek és filozófusok, hanem. oly emberek által terjedt,
akik szívük rnélyén őszinte vallásosság után vágyódtak". Hofbauer Szent Ke
lemen ajkáról hangzottak el e valóságérzékről és éleslátásról tanuskodó sza
vak. Mindannak pedig, aki napjaiIIlkban akár a protestantizmus elterjedésével,
akár egyik vezéralakjával, Lutherrel Ikírván a tudományos igényeknek meg
felelő kijelentéseket tenni, fölöttébb rnegszívlelendő tanítást tartalmaznak.

TÖirténeti tény és ma már fájóalIl ható igazság, hogy a múlt század elején,
midőn Hofbauer Szent Kelemen az imént idézett szavakat elmondotta, véle
ményével szinte egyedül állott. Az ő korában még a ,,!hivatalos" katolikus
Luther-képet szinte kizárólagos módon a Coehlaus-féle kommentár meglehető

sen vad színekkel festett vonásai alakították ki. (Commentarius de actio et
scríptís Martini Lutheri, iMoguntiae 1549). E képnek már keletkezése idején
is torz s azóta még inkább torzítóan ható vonásait a legújabb kori Luther
kutatások rníndínkább korrigálják. Katolikus és protestáns tudósok (Ballino.
Sartory, Asmussen, Bornkamm, Zeoden) egybehangzó véleményére hivatkozva



tesz közzé rendkívül értékes és érdekes közlernényt a Iegújabb LutJher-kuta-
tásokról a Theologie der Gegenwart. A szemleírónak, Wolfdieter TheureT-lllek.
tolla nyomán tanulságos és újszerűen iható ismereteknek jutunk birtokába.
Az ma már vitán felül áll, hogy a Coehlaus-féle beállításban Luther arculata.
a kortársnak szenvedélyektőlfűtött s a XVI. század hitvitázó stílusának modo
rában durva azéképekkel tűzdelt, eltorzított médján bontakozik ki. Ainnak
idején, a hitújítás viharos századában, a "kocsmai hitviták" korában e jelen
ség egyáltalán nem hatott rendkívüli módon. Cechlaus beszéd- és írásmodorát
hamarosan számos kortársa is átvette s műveinek későbbí kiadásai még vaskos
hozzáadásokkal is bővültek. Akadtak természetesen már a XVI. században is.
a békéltető hangú irénizmusnak szószólóí, Ezek közőtt elsősoriban Schatzgeyert
és Pirstingert kell kiemelnünk. Egyesek, mint Corntarini és SeTipande !TIM'
azt is kezdték keresni és hangoztatni, ami "összefűz" s a szakadás helyett
az összetartozás gondolatát sarkítják ki, rámutatva a többek között Luther
erős krísztocentrizmusára. Tán leginkább figyelemre rnéltó az la tény, hogy
a tridenti zsinat Luther nevét egyetlen esetben sem említi. Jedin, az ismert
egyháztörténész úgy kommentálja ezt a körülményt, hogy a zsinat nem akarta
"a tárgyalásokhoz vezető ajtót bezárni". Mégis - a későbbi események tanú
sága szerint - a zsinat e nemesen elegáns díszkrécíója nem volt képes meg
akadályozni, hogy az elkövetkező évszázadokban a Coehlaus-iratok nagyonis
erősen polemikus hangja UTalja a katolikus Luther-értékelést,

Mindezeket a történeti előzményeket figyelembevéve, az ínterkonfesszío
nálís légkör javulását nem csekély mértékben szolgálta Adolf Herte-lllek
1943-ban megjelent munkája (Das katholische Lutherbild im Bann der Luther
kommentare des Cochliius, 1-3. Münster 1943). Herte alapos kutatások után,
nagy történeti felkészültséggel mutatta ki, hogy Cochliius kommentárja közel.
négy évszázad Luther-krrtíkájának volt ősnemzöie a katolíkus szakirodalom
ban. E megállapításával egyszersmind döntő lépést is tett az objektív érté
kelés felé vezető úton, MindazO'Iláltal komoly nehézségek akadtak továbbra
is az ugyancsak Cechlaus által áthagyományozott tm. "tényanyag" valódisá
gának megállapítását illetően. EtéTen H. Denifle végzett igen lelkiismeretes
és nagy munkát (Lut,her und Luthertum in der ersten EntwickVung, Mainz
1904-9), az újabb kutatások és eredmények azoniban már az ő munkásságát,
és médszerét is helyesbítették. S. Merkle például Denífle-vel szemben egye
nesen kijelenti: "A katolikus tudományosság szegénységi bizonyítványa Ienne,
ha vele (Lutherral) szemben a méltatlan személyeskedő gyanúsítások szintjére
szállna le". - Hartmann Grisar-nak, a nagynevű Luther-kutatónak 1911-ben
megjelent műve Lutherban már nem a gátlástalan reneszánsz-embert, hanem
inkább az együttérzést ke:Ltő neurotikust érzékelteti. Míndazonáltal - bár ez
a szernléletrnód magyarázatot adhat bizonyos vonatkozásokban - Luther éle
tének értelmezésében a teljes képhez még egyéb fontos körülmény is hozzá
tartozik. "Aki ugyanis - írja Th. Sartory 1961-ben megjelent nagy tanulmá
nyában - életében oly valóságként ismerte fel Istent, mint Luther, annál nem
csodálkozhatunk, hogy gyarló emberi testének edényéri repedéseket és szaka
dásokat is el kellett szenvednie",

E megállapítás egyszersmind elvezet a "LutJher-fenomén" döntő tényező

jének vízsgálatához: a vallásos és teológiai nézésmódhoz. Ezen az úton jut el
Th. Balling a megállapításhoz: "A reformáció bölcsőjénél nem egy rossz, nem,
is egy beteg, hanem egy vallásos ember állt" (Verstiindigung über Luther•.
München 1949). E tényt tudományos apparátussal a Hochland hasábjain első

ként már Franz Xaver Kiefl bizonyította (1917-18, 6-28), majd Joseif Lortz
. fejtette ki átfogó alapossággal (Die Reformation in Deutschland. 1-2. 1939-40).

Olyannyira előtérbe került újabban ez a értékelés, hogy Sartory már szemlél
tető párhuzamot von Luther és Newman között abban a vonatkozásban, hogy
mennyire a dogmatikai motívumok vezették mindkettőt s hogy mennyire köny
nyen válnak mindkettőjüknél a legelvontabbaknak látszó teológiai ismeretek
is szellemi és vallásos átáléssé. E körülmény teszi világossá Peter Meinholdn~
az evangélikus teológíaí professzornak kijelentését, aki szerint "Luther nem
csak a protestantizmus számára tárt fel hatalmas erőforrásokat, hanem ugyan-



ezeket - épp az ellentétek következtében - a katolikus egyházban is fel
élesztette". - "Vajon - íxja J. Hessen (Luther in katholischer Sieht, Bonn
1947) - ugyanezek az erőforrások nem lesznek-e egykor arra hivatottak, hogy
az ellentéteket a vallásos magatartáshoz illően tudják majd leküzdeni és meg

,szüntetni?"
BefejezésIként az imént idézett Meinho1.d professzor véleményével foglal

hatjuk össze a napjaink szakemberei által képviselt Luther-értékelést: ,,Azon
fáradozunk, hogy Luthert a maga korában, mint a katolikus egyház kebelében
is fellángoló reformvágy megszemélyesítőjét ismerjük fel, akinek műkődésé

ben azonban kétségtelenül végigvonul a nagy tragédia, hogy ő maga oly ka
tolieizmus ellen küzdött, mely valójában már nem ís volt katolicizmus, vagy
pontosabban szólva, az eg)"ház által is refonnálni kívánt katolícízmus volt".

(Szennay AndráJs)

JEGYZETLAPOK. (Realizmus a költészetben.) Van a német Martin Opítz
nak egy Elégia című verse. Huszonnyolc sor; ebből huszonhét mesterien kezelt
közhely. A nap leszállt, mondja a köl1iő, a világ nyugodni tér; én azonban nem
alhatom, napról napra virrasztok s emésztem magamat szorongó szerelmemben;
sirok, míközben kedvesem békén pilhen. Úgy vagyok, mint Pán, ha látja az
édesen szunnyadó nimfákat: míg azok mít sem sejtve szenderegnek, ő "jár
kel, sóhajtozik, kiált jajongva, fájón", hegyet-völgyét fölver panaszával, de
szavára csak a visszhang válaszol. "Igy alszol, életem, míg én esengek árván",
mondja a költő; te pihensz, én virrasztok, míg csak el nem jön és le nem csap
rám a halál. Igya huszonhét sor, nagyon szépen, behízelgő szomorúsággal,
valami holdfény-ragyogással: a maga nemében így is remekmű. Annak a köz
helyekből építőversírásnaka remeke, amelyet voltaképp az igazi művészetnek

tartottak, míg a romantika a művészíség mértékévé az egyéniséget nem tette.
Mondom, igy a huszonhét sor. A huszonnyolcadikban váratlanul történt

valami. A Múzsa ott állt Opitz mellett, puiha kézzel simogatta homlokát. S
most, hirtelenül és váratlanul, belemaIikolt a szívébe, kifreccsentett egy csepp
vért a papírosra. A gyönyörű, márwánysírnaságú közhelyek után egy csepp
valóságot. Egy sikolyt, amire váratlanul fölvisszhangzlk a megelőző huszonhét
sor. Egy helyhatározót, amely ezt a pallérozott fájdalmat, ezt az Astaria iránt
való könnyes epekedest odaszögez! egy küszöbre, Rögzíti a világban. Lerántja
a verset a valóságba, és fölemeli vele az örökkévalóságba.

Míg csak le nem csap rám a halál, írja a költő, illendően és szabályosan,
ahogy a szerelmes költőnek, meghallgatást nem nyerő Pánnak a halálért epe
kednie kell. S akkor odaveti utána, verset záró sornak, egy mellékmondattal:
"Auf den ich sehnlich wart allhier bei deiner Tűr". Nem akárhol, nem Pán
hegyei-völgyei közt, nem holmi nimfát-látott forrásnál. Nem. Itt. Ezen a szent
helyen. A küszöbödön, Az ajtód előtt. Igen: "Melyért úgy epedek itt az ajtód
előtt".

Most már mindent elhiszek. Pánt is. A [aíongást is. A virrasztást is. A.
könnyeket is. Itt, az ajtód előtt.

Ez a realizmus a költészetben.

•
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