
san ismerték el törekvéseinket, mint arról sok írásból és szóbeli visszhangból
meggyőződhettünk.Elismerésük tartalmi értékeink mellett annak a törek
vésünknek is szólt, hogy a lehetőségig iparkodtunk kényes szígorúsággal figyelni
közleményeink irodalmi értékeire is. Ha visszanézünk az elmúlt tíz évre, úgy
érezzük, jó munkát végeztünk. Ezt az érzést fokozza az a tudat, hogy olvasóink
közt, akikkel szellemi összeköttetésben vagyunk, földmíves embertől és gyári
munkástól püspökökig, professzorokig a magyarság minden rétege képviselve van.

Szemlénk ma is, mint e tíz éven át, a szó legtisztább értelmében való katolikus
szellemet szolgálja - a legteljesebben, azaz a katolikus hit, erkölcs és életforma
alkuvás nélküli teljes tiszteletében -, a legteljesebben katolikusan, vagyis egye
temesen, azaz nyitott lélekkel minden, bárhol és bárki által megjelenő emberi
érték áhítatos tiszteletével. Katolikusak vagyunk, azaz semmi emberi és semmi
isteni nem idegen tőlünk.

Ezt az egyetemes és előremutató szellemet óhajtjuk képviselni ezután is a
megújhodó, újat, nagyot, emberit építő magyar világban.

NEMESKÜRTY ISTVÁN

Sik Sándor és a film 1948-ban
A középkori boltívek furcsa félhomályában oda nem illőn mai jelenségként

trónolt a pocakos társszerkesztő; bokán felül érő bő nadrágját ingerülten fel
jebb-feljebb húzta, miközben s2!uszogvaérvelt:

- Nem, fiam, ezt így nem. Es főleg nem nálunk. Már. a cím! A test meg az
ördög. .

- A test ördöge - javítottam ki félszegen, bár vakmerően.
- Annál rosszabb, A Vigilia nem mozilap, fiacskám.
Párbeszédünket mérsékelt érdeklődés kísérte a budai Fő utca Kossuth Pincé

nek elkeresztelt - végül is centenáriumi év van! - kocsmájában, ahová a Vigilia
tábora rövid időre székhelyét tette, a Centrál másfajta szerkesztőségeknépségé
vel-katonaságával agyonzsúfolt kávéházi hangulatától menekülve; de ez csak
átmenet maradt, amíg a társaság horgonyt nem vetett a Mátyás pince különter
mének kedélyes sörözővilágában.

A film mint rovat nehezen gyökerezett meg a Vigiliánál, irodalmi jellegű kéz
iratanyagába belefulladtak a mozgóképek profán világából hozott üzenetek, az
idősebb tekintélyek közül - idősebb? Kiszen mindössze harminchat éves volt! 
csak Thurzó Gábor pártfogolta Soós László meg a jómagam mozicikkecskéit,
ahogyan a bokán felül érő nadrágú, kefehajú Juhász Vilmos nevezgette éket.

Jékely Zoli és Rubin Szilárd megint összeveszett valamin, Végh Gyurka bána
tosan melengette tenyerében a borospoharat, talán neszmélyi szép napjainkra
emlékezett, amikor nagyapám esténként egy demizsont állíttatott ágya mellé,
Pilinszky még zártabbra gomboita barna felöltőjét, melyet itt sem vetett le és
költészettani vitába bonyolódott Toldalaghy Pállal; Rónay György őszinte rokon
szenvvel hallgatta a vitatkozó beszélgetést, ám csupán félfüllel, mert kedvelt
ugyan,de a mozidolgokat ő is komolytalannak ítélte.

- Esszéket írj, vagy valami irodalomtörténeti dolgot. Ne fecséreld magad erre
a filmizére.
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"- A Vigilia olvasói is járnak moziba - erősködtem, most már kicsit szemtele
nül, hiszen úgyis vesztett ügyet képviseltem - és nem árt, ha kellő szellemi irá
nyítást kapnak.

- Irányítást? Tőled?

Megsemmisülve elhallgattam.
- A test ördöge tényleg jó film.
Birkás Endre dobta felém a mentőövet. Birkás, akinek filmkritikáit mindenki

megfellebbezhetetlennek tartotta, hiszen már idestova tíz éve közli filmbírálatait
a Diárium, meg az Élet.

Sík Sándor, aki eddig mintha jelen se lenne, szótlanul merengett, felfigyelt.
- Azt mondod?
- A maga nemében remeklés. És ez a fiatal színész, ez a hogyishívják - len-

dült bele Birkás Bandi.
- Gerard Philipe. - Mándy Iván mindig tudta, mikor kell a dolgokba beleszól

ni. Fantasztikusan járatos volt mozidolgokban. Hogy huszonhétben. mit vetítet
tek a Royalban és hogy melyik rendezővelmiért veszett össze Clara Bow.

- Nos, hát akkor ... Talán meg kéne gondolni - töprengett Sík Sándor.
- És az előfizetők? Le fogják mondani a lapot. - Juhász gömbbé fújta magát és

lazított a nadrágszíján.
Bátorságra kaptam és most már ügyet se vetve a társ-szerkesztőre, egyenest

Sík Sándornak magyaráztam:
- Amiképpen Bernanos sem eretnek, hanem nagyon is katolikus író, pedig a

bűnt ábrázolja, ugyanúgy ez a film sem szűnik meg műalkotás lenni, pusztán
inert egy szerelmi tragédiát mutat be.

Thurzó Gábor megkísérelte kedvezően lezárni az ügyet:
- Akkor hát írd meg, s ha jó a cikk, meglátjuk.
- Már megírtam.
- Megírtad? - Sík Sándor meghökkent.
Odaléptem a társ-szerkesztőhöz és elvettem a bortócsás fenyőfaasztalról a

cikkemet.
- Tessék.
Sík Sándor tűnődve tartogatta egy darabig a kéziratot, aztán olvasni kezdte.
A társaság addigra már Bernanoson vitatkozott. Mauriac, Claudel, Jammes

neve röpködött a boroskancsók között.
- Nincs más hátra, meg kell néznem ezt a filmet - jelentette ki Sík Sándor.
- A test ördögét? Reverendában ? - Juhász a világ végéről sem értesülhetett

volna nagyobb döbbenettel.
- Tudsz jegyet szerezni? - fordult hozzám Sík Sándor.
- Hát. ..
- Majd én. Telefonálok Loncikának - sietett segítségemre Thurzó Gábor.
Általános megrökönyödésre,ámde a nagy eseményeknek kijáró izgalommal

felkerekedtünk.
Átvillamosoztunk Pestre, a Fórum moziba.
Sík Sándor beült a zsöllyébe, és mint akire penitencia vár, beletörődve só-

hajtott:
- Kezdjék már.
Mikor a vetítés végén kigyulladt a villany, mosolyogva fordult hozzám:
- Legfeljebb lemondja a lapot néhány előfizető.

A test ördöge című film bírálata a Vigilia 1948 áprilisi számában olvasható.
Azóta sem akadtam olyan szerkesztőre, aki egy kezdőfilmkritikussal azért nézte
volna meg újra a filmet, hogy személyesen győződhessen meg a dolgokról:
milyen a film, s mit tud a kritikus?
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