
Irodalom

A Szent István Társulat
új könyvei

G. IC.Chesterton és C. s.Lewis regényei
Az utóbbi időkben egyre több regény jelenik
meg a Társulat kiadásában: a század első felének
sikerkönyvei éppen úgy, mint mai népszerű

írások. Századunk talán két legismertebb ke
resztény írója az angol irodalomban G. K. Ches
terton (1874-1936) és C. S. Lewis (1898
1963). Rokon szellemek voltak: mindketten
nagy lendülettel, szellemes esszék sorozatában
fejtették ki a kereszténység lényegét, harcosan
keltek hitük védelmére. Humoruk óvta meg őket

attól, hogy agresszív és intoleráns hitvitázóknak
tekintsék őket. Könyveik ma is újabb és újabb
olcsó kiadásokban látnak napvilágot - napjaink
embere is szívesen olvassa őket.

"Különös korunkból semmi sem hiányzik any
nyira, mint a vidámság", "Isten akarja, hogy az
emberek vidámak legyenek" - Chesterton e két
mondása mindkettőjükéletszemléletére jellem
z6. Lewis pedig ezt írta mesteréröl: "Ez a fajta
humor az, amit a leginkább kedvelek. .. köny
nyed, de sohasem felszínes vagy könnyelmű,

hiszen élethalálharcot folytat az igazságért."
Chesterton életművébensajátos helyet foglal

nak el krimijei:PáterBrotimbölcsességeés Páter
Brown ártatlansága t!Dnű kötete most jelent
meg. Ez a kopottas öltözetű, nem túl okosnak
látszó falusi pap éberebb és hatékonyabb de
tektívnek bizonyul a rutinos nyomozóknál, egy
szeruen azért, mert hisz a kegyelemben és a
bűnben, az ördögökben és az angyalokban. Thd
ja, hogy minden ember előtt két lehetőség áll:
szent lesz vagy gonosztevő. S azt is, hogy néha a
gonosztevők is válhatnak szentté.

C. S.Lewisazangol irodalom egy másik kedves
hagyományát követi szépirodalmi írásaiban: a
mcseregények műfaját eleveníti fel. Történetei
egyesítik a krimi izgalmas fordulatait, a kedves és
humoros jeleneteket, az egészen végighúzódó,
oktató célzatú keresztény gondolatsorral (Aslan
áldozata, Edmund .megtérése" stb.), A hét re
gényból álló meseregény-sorozatból eddig kettő

jelent meg: Az oroszlán, a boszorkány és a
külőnós ruhásszekrény, és a Caspian herceg. A

gyerekek biztosan nagy izgalommal várják a 
reméljük folyamatosan megjelenő további
köteteket. .

Robert Bolt: A misszió
A budapesti mozikban még játszották a cannes-i
filmfesztM10n 19S6-bannagydíJat nyert amerikai
filmet, amikor a forgatókönyv alapját képező

regény magyar fordításban megjelent. A filmet
sok esztéta, kritikus "túl szép"-nek találta. Az
irodalmi alapanyag szinte alig került említésre,
jóllehet Robert Bolt neves angol író műve több
figyelmet érdemelt volna. Hiszen a hatvanas
években kirobbanó sikert aratott a "Kinekse nap,
se szél" címü drámája és a belőle készült film:Egy
ember az örökkévalóságnak. Az ember az örök
kévalóságnak akkor Thomas More volt, most Gab
riel atya, a jezsuita hittérítő meg a testvérgyilkos,
de bűnbánó Mendoza, az egykori rabszolga
vadász, aki végül életét áldozza indián testvérei
védelmében éppúgy, mint társa. A regényból
megismerjük a két főhős gyermekkorát, s így a
film isérthetőbbé válik.Ha egy történelmi regény
értékét a benne hitelesen képviselt igazsággal is
lehet mérní, akkor maradandó, értékes és egy
szerre olvasmányosművet kaptunkVajdaJulianna
lendületes fordításában.

Dominique Lapierre: Az öröm Városa
Gyönyörű és iszonyú, felrázó és felemelő ez a
könyv. Olyan, mint India és - ennek a hatalmas
országnak nagy töménységű súrítménye - Kal
kutta. Ebben az óriási ellentétektől tördelt,
mégis egységes egy tömb kohóban húzódik meg
az Öröm Városa, Kalkutta egyik nyomornegyede.
Vajon ki szánná rá magát, hogy egy büdös,
férgekkel és patkányokkal teli kis odúban lakva
megossza a "slum" lakóival mindennapi életét?
Bírná-e a 46 fokra felszökő meleget, vagy a
monszun idején tudna-e a kerékig érő, ürülékes
sárban gázolva szolgálni, gyógyítani, szeretni
ezeket a nyomorultakat?

Ehhez szentnek kell lenni - mínt Teréz anya
és rnínt Paul Lambert francia misszionárius, a
Nagy Testvér, ahogy a telepen élő embertársai
oly sok szeretettel és tisztelettel szólították.
Lambert atya le mert szállni azemberlét legsöté
tebb mélyeire, hogy reményt és szeretetet vi
gyen oda, ahonnan ő is reményt és szerétetet
meríthet. Hiszen a szegények a "világ világos
sága", és a "slum" szenteket teremhet. A leprás
özvegyasszony szobája sarkában kuporogva a
szenvedőkért imádkozik és boldog, mert a lepra
nemcsak szörnyü betegség, hanem a kegyelmi
állapot lehetősége is.
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Dominique Lapierre az indiai ünnepek és
hétköznapok kMló ismerője. Erőteljes realit4s
sal rajzolja meg a riksakuli Hasari pal és Paul
Lambert atya életét, fínoman elkerillve a
témábanlán4llrozó öncélú hat4svadászatot.

A magyar kiad4s Havas István remek fordítá
sában jelent meg.

L. L.

csanád Béla: A kozmosz ablakai

Meglehetősenfurcsa. könyvkiadói gyakorlatnak
Vélem, hogy olyan rangú költőnek, mint Csanád
Béla,egymásik ismert költő, 'IbrnaíIözsef sietett
segítségére, hogyvégre megszülethessékváloga
tott verseinek kötete. Csanád Béla van olyan
költő, aki rég megérdemelte volna, hogy kiadják
a verseit, s van olyan swya is, högy a szükséges
rostalast maga is el tudja végezni. Tornai József
válogató munkáját dicséri, hogy végül egyszigo
rúan megszerkesztett kötet aránylag sztíkre sza
bott terjedelmében is sikerült hiteles portrét
rajzolnia a költőről, aki valahogy szerencsétlen
időszakban született, működik, hisZen a katoli
kus líra első és második hulláma, melyet Sik
Sándor, Harsányi lajos és Mécs I..aszló nevével
jelezhetünk, elvonult, a következő nemzedékek
pedig mintha kimaradtak volna, sem az egyha.zi,
sem az állami könyvkiadók nem segítették ki
bontakoZásukat, önkontrolljuk kifejlesztését
azáltal, hogykezükbe vehetik új és új könyveiket,
s a nyomtatott szöveg sokszorgyötrelmes újraol
vasasa által végezhetik el azt a lelkiismeret
vizsgálatot; melyre minden lírikusnak szüksége
van ahhoz, hogy igazán nagy költő lehessen.
CsanádBéImak igynehezebb, fajda1masabb utat
kellett végigjarnia: mesterei voltak ugyan, de
ÖSZtönző társai alig. Nem sokkal lUZ 1lunás utltn
kezdte~, jóformán egyedül, s egyedül is
maradt, hiszen abban a kepződményben, melyet
alighanem helytelenül, de jobb hfjm mégis kato
likus lítának nevezünk, ő az egyetlen igazán
jelentékeny költő, aki szfv6san h6dítja meg a
maga SZ4nW'a önkifejezése különbözőformáit, s
a válogatást azért éreZZOk hitelesnek és igaznak,
mert e vonzó sokféleség mindegyik SZÚléből

felvillant egyet-egyet, elgondolkodtatva az olva
sót, vajon hogyan fejli5dhetett volna e versWi
pálya, ha mfivelőjének mindegyik állomásná/.
módjanyOott volna összegeznie, súmvetést
végeznie. Ez esetben bizony.lra nem alakult
volna ki benne az a sokszor bénítógitl4s, melyet
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a nyomtatott kötetek bizony.lra kloldottak vol
na, megszabadrtva őt a túlzott agglllyosságtól,
nyomasztó felel6sségérzettőL

ott van mindjárt a pályakezdés hatalmas len
dülete, a széllel és viharokkal versenyt kiáltó,
kicsit még mutáló, de hiteles, eltökélt hang, mely
azt ígérte, hogy a hazai katolikus lírában is
megszillethet egYfiIjta avantgúd OnIdfejeZéS. Ez
később megtalálta a maga hagyományosnak
mondható formAját, csanád Béla lIrája e fésOlet
len és formabontó kezdetek után klasszicizáló
dott, bár a vállalt mértékek fegyelme azért nein
leplezte az érzések erejét, a látomás lendületét.
Olyan verseire gondolunk, mint a Holdrenyes éj,
melynek indításában érezni ezt a felhangolt
személyes érzést:

A bold lobogvaúszik át az ég ivén,
alatta tenger éj, a nyári fák
alusznak cs6ndesen és mint a bullám
csipkés 1aréja, rengeteg faág.

Ebben a négy sorban is érezni azt a feszítő

ellentétet, melynek véglerel között ingadozott a
fiatal költő: míközben a "lobogó- holdrafüggesz
tette szemét, s a hullám _Csipkés taréjá"-hoz
hasonlította a faagakat, l:itni vélte a "csöndesen
aluvö" ny.1ri takat is, s kicsit faradtan tallózott
"fakult emlékei" között. De ilyen iZgaIrnaS fe
szültséget hordott a KéstJszombat délután vagy
a Balatonpartiest is. Azellentéteketvégül is úgy
oldotta föl, hogy érzésvil:tg1t megcsendesítve a
szemlélődő elemekre, azok érzékletes, pontos
kidolgoz4súa figyelt inkibb, s egyre aJútatosabb
elmélyüléssel fejezte ki a hit nyugalmas
életérzését, mely ellenpontozhatja az ember
személyes magmyát és tragikumra való han
golts:tgltt:

Azt gondolod, lezárt világ
vagy, s téged senki nem emel fől?
Nézd, esti lámpák intenek
s Isten szeme a végtelenb6l.

ljegenyék)

A táj, az emlékeiMI elŐVlll'l1ZSOlt"régi kertek"
látvinya, a fullasztó homok keset1Jsége szo.1g:tlt
h:ttteréül e lassú elmozduIásnak, melynek
végpontjaban a szemléllldés nyugalma, az er
kölcsösen megélt élet iddlktpe merült fel,
szelíd és egyszertI szolg:tlói magatartás vállalá·
s:tban jelölve meg a költ(Sicélt: "Nem akartam én
1tWt,/ csak letörölni / a csapzott, véres arcot",
(Veronika 1mul6je) Megritkultak azok a sejtel·
mes,balladai versek, amilyen az egészen ldtt1nő


