
rákom és májrakom van. Nagyon szen
vedek, de mától fogva nem fogadok
el morfiuminjekciót, vagy más csilla
pítót, Mondja meg, mint pap, elég
lesz-e ez 1"
Meglepő kegyelem, mikor valaki a

halálos ágyon ilyen világosan felisme
ri a szenvedés értelmét. Szép töredel
mes gyónás jutalmául kapta az Isten
től s haláláig tartó egyhónapos szen
vedését be tudta váltani örök érté
kekre. Mondhatnánk azt is, hogy egy
hónap alatt szent lett belőle. Maga
kérte a végén az utolsó kenetet, pe-
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dig környezete éppen ezzel nem akar
ta megijeszteni.

Isteni kinyilatkoztatásból tudjuk,
Jézus párbeszédei feltárták előttünk,

hogy a bűnbánó és töredelmes ember
különösen kedves az Isten előtt. Az
ilyeneket felmagasztalja. Tehát mikor
sürgetjük, hogy töredelmes lélekkel
gyónjon a bűnös, a gyakori gyónó is,
ezt nem a gyónás pszichológiai szép
sége miatt mondjuk, hanem azért,
mert isteni igéret alapján így sokkal
több hasznot lehet meríteni a szent
gyónásból. (- i -)

A FÖKEGYÚRI JOGROL, tartalmáról és eredetéről, régebbi közjogászaink,
egyházjogászaink és történészeink gyakran írtak és vitatkoztak. Ami eredetét
illeti, azt természetcsen csak történeti érvekkel lehetett eldönteni.

Szakkörökben általánosan ismert tény, hogy l644-ben került első ízben az
olvasóközönség szeme elé - Inchefer Menyhért Rómában kiadott magyar tör
ténetében - az ún. "Szilveszter-bulla" szövege, Eszerint II. Szilveszter pápa
adományozásából már Szent István király rendelkezett minden vonatkozásban
teljes főkegyúri joggal. A bulla eredetije sohasem került elő (állítólag a traui
káptalan levéltárban őrizték), másolatáról pedig, melyct Inchefer kézhez ka
pott, a történelmi kritika véglegesen megállapította, hogy hamisítvány, hitelt
nem érdemel. Érdemes megjegyezni, hogy egyházi renden lévő történész, Ka
rácsonyi János vál. püspök volt. az, aki legtöbbet fáradozott a hamisító lelep
lezésén, s mikor meggyőződése szerint megtalálta. kérlelhetetlen, puritán igaz
ságérzettel meg is nevezte - pedig főpap volt az illető. Tételes bizonyítékait 
mint Galla Ferenc írja, aki Karácsonyi érvelését különben nem tartja perdön
tőnek - úgy csoportosítja, hogy "mintegy bekeríti gyanúsított ját és újjal mu
tat a hamísttóra" Marnavics Tomkó János boszniai püspökre.

A "Szilveszter-bulla" a főkegyúri jog eredetét kizáróan a Szentszékhez
való viszonylatában ábrázolta. Van azonban közjogászunk. nem kisebb ember;
mint Werbőczy István, aki a jog létrejöttében - ha nem is mindenben megtá
madhatatlan érveléssel - a belső magyar történelmi fejlődést is előadni igyek
szik, de a kérdést: megadta, vagy legalább megerősítette-e a Szentszék kirá
lyainknak ezt a jogát, természetesen ő sem tudja megkerülni. A Triparti
tumban (Pars L tit. 11.), miután elsorolt három belső magyar érvet (a főkegy

úri jog megilleti a magyar uralkodókat, mert 1. minden egyházat a magyar
királyok alapítottak, 2. mert Magyarország népe nem a hithirdetők prédiká
ciói hatására, akik fejedelme a pápa, hanem Szent István tevékenységére tért
a kereszténységre, 3. ötszáz éves elévülés jogán, mert ennyi idő óta gyakorol
ják ezt a jogot), hozzáteszi a negyedik bizonyítékot:: "Ista libertas Regni,
qUlmtum ad beneficiorum collationes (!) olim tempore Domini Sigismundi Im
peratoris et Regis nostri, una' cum complurimis libertatibus hujus Regni in
generali ac celebri concilio Constantiensi (cui triginta et du os Cardinales,
demptis aliis viris Ecclesiasticis et multis Principibus Christianis praefuisse
constat) corroborata, jurisque jurandi religionis firmata fuit. Prout in Bulla
superinde confe ct a clare continetur."

A rendi világ jogászai szemében a Tripartitum minden tétele sziklaszilárd
alapon nyugodott, így hát nem csoda, ha az utolsó érvet is századokon át
"kiirták" belőle, ha a főkegyúri jog eredetéről és a .Szentszékhez való vonatko
zásáról szóltak. De ugyanezt tették az udvari ("jozefinista") jogászok is. Ezek
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ugyan általában fanyalogva forgatták Werbőczy lapjait, hiszen azokon legin
kább a rendi társadalom jogait találták elősorolva, de rögtön megbecsült for
rássá lett kezükben, ha - mint a mi esetünkben - a király jogai mellett le
hetett belőle érvelni. Werbőczy bizonyítéka időben a 'I'rípartítumhoz aránylag
közel is keletkezett, nem úgy, mint a magyar kereszténység homályos, iratsze
gény, első éveibe helyezett "Szilveszter-bulla". Ebbe a hamisítványba vígan, a
leleplezés különösebb veszélye nélkül lehetett a királyi főkegyúri jogok egész
sorát elősorolni, ami pedig a túlságos részletesség okán talán már eleve is
gyanússá tehette volna az állítólagos pápai adománylevelet.

Werbőczy, mint láttuk, negyedik érvében az ország sok szabadságának ál
talános említése mellett ("sum complurimis libertatibus hujus regni") kifeje
zetten csak a javadalmak adományozásának jogáról rnoridja, hogy azt egy egy
házi fórum megerősítette (a 11. titulus címében is csak a javadalomadományo
zásról szól), de szövegének ez a része, azt hisszük jogosan. kétféleképpen is
értelmezhető. Az első értelmezés szerint az "in generali ac celebri concilio
Constantiensi" csak földrajzi és időbeli meghatározás (a megerősítés Konstanz
ban történt, amikor ott a zsinat ülésezett, de a zsinati tárgyalásoktól elkülö
nülve). A második és természetesebbnek látszó értelmezés szerint magának a
zsinatnak tárgyalásaiban szerepelt a magyar javadalomadományozás megerő
sítése.

Nem lehet egészen elfojtani a sejtést, hogy Werbőczy tudatosan fogal
mazta ilyen kétértelműen szövegét, hiszen ő még láthatta a megerősítésről ki
adott "bullát", tehát pontosan kellett tudnia, hogy ki, vagy kik adták azt ki és
hogyan erősítették meg ezt a királyi kiváltságot. Tény, hqgy amikor történé
szeink és jogászaink már nem elegedtek meg Werbőczy állításával, hanem ke
resni kezdték a "bullát", Werbőczy szavait a második módon értelmezték és
miután itthon nem találták, a vatikáni levéltárban, meg a zsinat aktapubliká
cióiban kutattak utána - eredménytelenül! Nem csodálkozhatunk tehát, hogy
- a történelmi igazságot más úton felismerő Stolpa József kivételével - a
kutatók tagadták létezését. Werbőczy állítása a legjobb úton volt, hogy a
"Szilveszter-bulla" értékelésének sorsára jusson: szintén hamisításnak dekla
rálják.

És az irat, nem ugyan eredetije, hanem közel egykorú, megbízható má
solata mégis előkerült ! Ma természetesen már csak történelmi forrás értéké
vel bír, hiszen a főkegyúri jog végérvényesen rnegszűnt. Mégis, mivel ez a jog
évszázadokon át lényegesen befolyásolta a magyar katolikus élet alakulását, a
történészek és jogászok szűk szakkörein túl szélesebb katolíkus rétegeket is
érdekelheti, honnét került elő a rég nyomozott irat és mit tartalmaz, más
szóval: Werbőczy negyedik érve a főkegyúri .íog mellett helyt áll-e. Annál is
inkább, mert a mai magyar történettudomány is, egyik legkiválóbb történé
szünk tollából, a minap megjelent részletes tanulmányban foglalkozik vele.
Éppen ez az utóbbi tény indított a jelen sorok megírására.

Iványi Béla egyetemi tanár 1931-ben rendezte és regesztázta Eperjes város
levéltárának középkori részét. Erről kiadott könyvében egyik regesztája így
hangzik: "A bíbornoki kollégium egyházi javak betöltésére vonatkozólag
kompromisszumot köt Zsígmonddal." Iványi tehát kezében tartotta a rövid
szövegű iratot, látta, hogy Konstanzban a zsinat idején kelt, elismert nevá
történész és jogász volt, de úgylátszik mégsem jutott eszébe, hogy a "kompro
misszum" másolata lehet a Werbőczy által emlegetett "bullának". Máskülön
ben érthetetlen lenne, hogy nem tette közzé valamelyik szaklapban, hiszen
mint szakembernek tudnia kellett, hogy történészeink nyomoznak a bulla után!
De - Mályusz Elemér kivételével - Iványi könyvének olvasói sem figyeltek
fel rá. Mályusz lefényképeztette az eperjesi iratot és a szöveg közlése nélküí
1943-ban a Budapesti Szemlében (264. k. 65. s köv. l.) rövid beszámolót közölt
róla. A felfedezés érdeme tehát valójában Mályuszt Illeti. Sajátságos azonban,
hogy a nagytekintélyű folyóiratban közölt beszámoló sem keltett nagyobb fi
gyelmet. Tudtunkkal csak Kühár Flóris reflektált rá, élesen elutasító formá"
ban, a Katolikus Szemlében (1943, 75. s köv. l.).

Mályusz Elemér most elérkezettnek látta az időt, hogy nyugodt tudományos
légkörben, a Tudományos Akadémia kiadásában megjelent különálló kötetben
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mondia el, amit felfedezésével kapcsolatosan szükségesnek tart ("A konstanzi
zsinat és a magyar főkegyúri jog." Értekezések a Történeti Tudományok Kö
réből, Budapest, 1958.).

Mályusz minden írásában vannak tanulságos és érdekes olvasnivalók. Eb
ben a könyvében is vannak olyan fejezetek, melyek a címben jelzett kérdés
több-kevesebb megértéséhez szükségeseknek látszanak. Talán külön kiemel
hetjük annak a folyamatnak az ábrázolását, mely az európai és magyar egy
házi társadalom belső erőinek fejlődését a konstanzi bulla szinte szükségszerű

kiadásához vezette. A bevezetésben vázolja a "bulla" nyomozásának történetét.
ahogy az imént röviden összefoglaltuk. Kühár bírálatára mindössze ennyit je
gyez meg: "könnyebb volt s talán tetszetősebb is gyanúsítgatásokkal fizetni".
Pedig Kühár cikkében az ő megnyilatkozásait nem ritkán jellemző szarkaz
musok mellett vannak súlyos ellenvetések is, melyekkel nézetünk szerint nem
ártott volna most szembenézni.

Azután közli Mályusz az eperjesi levéltárban elfekvő irat szővegét. Esze
rint a konstanzi zsinaton jelenlevő huszonegy bíboros (köztük adde Colonna,
aki rövid idő múlva V. Márton néven lépett a pápai trónra) Zsigmond kérel
mére, aki annyit tett a kereszténységért. s aki szerint Magyarország királyai
régi szokás alapján eddig is gyakorolták az alant kérelmezett jogot, Konstanz
ban 1417. szepternber 19-én kiállított, sajátkezű aláírásukkal és az első három
bíboros pecsétjével megerősített iratban igérik: gondoskodni fognak, hogy a
megválasztandó pápa és utódai mindenkor olyanokat helyezzenek a magyaror
szági érseki, püspöki, apáti és préposti egyházak élére, mégpedig az érsekek
Kivételével kinevezési díj (annata) lefizetése nélkül, akik érdekében a magyar
királyok kérést (supplicatiot) nyujtanak be (az érsekek is csak mérsékelt taxát
fizetnek, mint a németek); gondoskodnak továbbá, hogy az apostoli Szék ne
avatkozzék be semmiféle magyarországi és társországr egyházi beneficium ado
mányozásába; végül, hogy Magyarországról apostoli irattal senkit se lehessen
a Szentszék bírósága elé idézni, hanem a perek csak fellebbezés útján kerül
hessenek Rómába. Következnek a bíborosok aláírásai.

Mályusz gondos vizsgálattal megállapította, hogy az irat kiállításának idő

pontjában valóban csak a huszonegy bíboros tartózkodott Konstanzban, tehát
a névsor hiteles. Nagyon érdekesen magyarázza, hogyan kerülhetett az irat
másolata Eperjes város birtokába, s kétségtelenné teszi, hogy ez az a "bulla
superinde confecta", melyre Werbőczy hivatkozik. Werbőczy áll ítására, hogy
a konstanzi zsinaton történt a bíborosi kollégium iratának kiállítása, az a meg
jegyzése Mályusznak, hogy "találó jogászi megkülönböztetést takar meghatáro
zása, mivel egyetlen szóval sem állítja, hogy a zsinat nevében kelt az irat; kö
vetkezőleg elhibázott kísérlet volt ilyennek még csak nyomait is keresni a
jegyzőkönyvekben" (ll. L), mégis később, mikor Werbőczy összes érveit együtt
sorolja fel (124. L), a negyedik érvet ő maga is így fogalmazza: "Az országnak

. ezt a jogát, kíváltságos helyzetét (libertas Regni) a konstanzi zsinat maga is
elismerte külön privilegiumban." Érdemesnek tartjuk különben külön is meg
jegyezni, hogya bíborosi testület az iratban meg sem említi a zsinatot, az irat
dátumában is csak Konstanz városának neve van kitéve.

Nem kevésbé érdekesen mondja el Mályusz az irat keletkezésének törté
netét (46.-49. ll.). Fillastre, az egyik résztvevő bíboros naplót vezetett (ennek
felhasználásával jutott el Stolpa helyes megállapításához), Megtudjuk belőle,

hogy - Mályusz szavai szerint - Zsigmond .Jcítünöen megrendezett színjáték
részeseivé tette a bíborosokat". Konstanzban hírek terjedtek el, hogy a király
elfogatásukra készülődik, menekülésük megakadályozására fegyveres hajókat
járat a Bódeni-tavon. A város vezetősége sem bíztatta őket határozott megvé
désükről. Ilyenformán érthető, hogy amikor Zsigmond megbízottai megjelentek
előttük és egy cédulánátadták uruk kívánságait, kérve, hogy azok teljesítését
a leendő pápánál kieszközöljék, a megijedt bíborosok kiállították a szeptember
19-iki iratot - azaz a most felfedezett bullát. Kühár joggal írta, hogy Zsig
mond bizony erőszakot és megfélemlítést (vis et metus) alkalmazott célja el
éréséhez. ami esetleg a jogi tény érvényességét is kétségessé teheti. Mályusz
maga is idézi Fillastre szavait: "A királytól való félelmükben cselekedtek ...
Ha szabadon és biztonságban lehettek volna, sohasem egyeztek volna bele". Mí

ln'



késztette Zsigmondet ennekv-« az egyéniségéhez különben kitűnően illő 
színjátéknak a megrendezéséhez ? És miért elégedett meg a pápátlan bíborosi
kollégiumtól kicsikart irattal ? Miért nem várta meg kérésével az új pápa
trónralépését (V. Mártont, november ll-én választották meg Konstanzban),
vagy miért nem erősíttette meg vele legalább utólag a bíborosi igéretet, mely
nek aláírói közt az új pápa amúgy is szerepelt? Mályusz szellemes érveléssel
magyarázza, hogy miért nélkülözzük a katolikus dogmatikai és jogi felfogás
szerint legfontosabb tényezőnek, a pápának pozitiv megnyilatkozását ebben az
ügyben. Szerinte a hűbéri jellegű államokban a fejedelmeket megköti a nagy
birtokosokból álló tanács állásfoglalása. Mível pedig a közvélemény az állan
dóságot inkább látta egy intézményben, a királyt környező tanácsban megteste
sülve, mint az egyéni hajlamát követő uralkodóban, a hűbéresek garanciája
sokszor tűnhetett fel a fejedelmi szónál megbízhatóbbnak. Ilyenféle tanácsot
látott a közvélemény a bíborosi testületben is. "Ha ebbe a gondolatkörbe he
lyezkedünk - folytatja Mályusz -, megértjük, miért a bíborosoktól kívánt
Zsigmond igéretet, hogy óhajának megfelelő politikát fog a szentszék a jövőben

folytatni s ugyanakkor miért tartotta feleslegesnek, hogy az új pápa, megvá
lasztása után, külön bullában ismerje el jogait. Nem férhet hozzá kétség, hogy
ily értelmű kötelezettséget is magára vállalt volna a kollégiurn, Oddo de
Colonna bíboros pedig, éppen úgy mint bármelyik másik társa, nem vonako
dott volna, a pápai trónra lépve, kibocsátani az oklevelet." (25. 1.)

Hadd fűzzünk azonban a mondottakhoz néhány eltérő gondolatot, támasz
kodva Mályusz professzor hangsúlyozott megállapítására, hogy Zsigmond reál
politikus volt. Mályusz könyvében olvassuk, hogy Zsigmond XXIII. János el
lenpápától már 1410-ben kért bullát (és bíborosok garanciális levelét), hogya
javadalmakat a királyadományozhassa. De ez a gyenge ember, aki hozzá
még Zsigmondnak igen sokat köszönhetett, a jövőre vonatkozóan nem teljesí
tette a király kérését (26, 93, 97. ll.). Zsigmond tehát már tapasztalhatta, hogy
nem olyan könnyű a pápai elismeréshez hozzájutni. A "kitűnően megrende
zett színjátékkal" a konstanzi bíborosoktól megszerezte ugyan a fenti igére-

. tet, de beláthatta, hogy az igéret jóváhagyását hiába fogja kérni, hiszen a
pápa - mint a "színjáték" egyik szenvedő alanya - legjobban tudta, hogy az
igéret hogyan jött létre. Zsigmond véleményünk szerint mint valódi " reál
politikus" ezért hagyhatta ki még a zsinat alatt (1418. január 19-én) tartott
nyilvános konzisztóriumban a pápa elé terjesztett kérések sorából a bíborosi
irat megerősítését. A megváltozott helyzetre igen jellemző az előterjesztett ké
rések sorsa is. Zsigmond először német királlyá választásának jóváhagyását
kérte. Ezt a pápa néhány nap múlva teljesítette és alkalmasnak nyilvá
nította a császárságra is. A király továbbá kérte két általa megjelölt főpap

bíborosi kinevezését, két "legatus a latere" kiküldetését (egyet a birodalomba,
egyet Magyarországba) és a "primariae preces" privilegiurnát a birodalomban
(a jogot, hogy az uralkodó a trónralépése után először megüresedő. káptalani
javadalmakat betölthesse). Mindezen kérések teljesítése elől azonban a pápa
elzárkózott. (Hollnsteiner Joh., Die Kirche im Ringen um die christliche Ge
meinschaft: Kirsch, Kirchengeschichte ll. 2., Freiburg, 1940, 284.) A "primariae
preces"-t is csak a bazeli zsinat adta meg Zsigmondnak (Mályusz, 26. 1., 14.
jegyz.). Úgy hisszük, Zsigmond reálpolitikai józan látása érvényesült abban is,
hogy további javadalomadományozásaiban sohasem hivatkozott a konstanzi
Iratra. hanem a régi érvekre: az ország szabadságára, jogaira, szokásaira. A
Szentszékkel folytatott, néha igen heves vitáiban Mátyás király is mellőzte a
konstanzi érvet. Csak Werbőczy szedte elő és illesztette - ismételjük: sejté
sünk szerint tudatosan homályos fogalmazásban - a Tripartitumba.

Ezt a homályt oszlatta el most végérvényesen Mályusz Elemér tudós
könyve! (Fehér István)

AszAzÉVES DARWIN-ÉVFORDULO ÉS A MAI TEOLOGIA. 1859-ben,
száz esztendővel ezelőtt jelent meg C h a r l e s D a r w i n -nak nagyjelentő

ségű munkája ,,0 n t h e o r i g i n o t t h e S p e c i e s b y m e a n s o t N a
t u r a l S e l e c t i o n" címmel.

Művének publikálása óta számos néha na.gyon is forró légkörben le-
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zajló - vita alakult ki a természettudományos és teológiai szemléletmód kép
viselői között. A problémaállitás középpontjában minden esetben a fejlődésel

mélet súlyos kérdései voltak. Darwin maga ugyan művének első kiadásában
gondosan kerülte, hogy a fajok eredetével kapcsolatban az ember származásá
ról konkrét módon állást foglaljon. Egyetlen idevonatkozó megjegyzése annyi
volt csupán, hogy művének befejezésében futólag megjegyezte: az általa pub
likált elmélet segitségével "az emberre és történetére is új fény fog derülni".
Sőt, könyvét szinie lirai lendületű beieiezéssel zárja, melyben a Teremtő ből

cseséqérbl szól. Mindennek ellenére azonban az anglikán teológusok kígyómarás
mérgező hatását is túlszárnyaló módon kapták fel fejüket az új "támadás" és
annak szerzője ellen. Egy "tudományos haladást" céljaként hirdető angol tár
saság 1860-i összejöveteIén W i II b u r t o r c e a n g l i k á n p ü s p ö k élesen
Icikelt az új elmélet ellen. Felszólalása végén szarkasztikus kérdéssel fordult az
új teória védelmezője, T h o m a s H. H u x l e y felé, mondván: vajon nagy
atyai vagy nagyanyai ágon származik-e a majomtól ? - H u x l e y, miközben
válaszadásra emelkedett, egyik szomszédjához suttogva e szavakat idézte: "Is
ten kezembe adta ezt az urat." Érveivel ezután szétzúzta a püspök átütőnek

egyáltalán nem nevezhető bizonygatását. Befejezésül Huxley sem maradt adós
a személyeskedő sértegetéssel: Szivesebben származnék a majomtól - mondta
-, mint egy püspöktől. A hatás a vártnál is nagyobb volt: férfiak öklükkel
verték az asztalt és egymás hátát, a társaság nőtagjai közül pedig többen el
ájultak.

A vita az elkövetkező ötven esztendőn át sem folyt kisebb szenvedélyes
séggel. Az anglikán teológusok véleményéhez számos katolikus is csatlakozott.
Népszerűsitő munkákban az evolució és "istentelen filozófia" azonos értékű fo
galmakká váltak. Akadtak azonban katolikus részről - főként természettudó
sok között ~ többen olyanok is, akik a vita hevében sem feledkeztek meg a
j ó z a n é s z é s v i l á g o s l é n y e g l á t á s k ö vet e l m é n y e i r ő l. Ezek
között volt pl. E r i c h Wa s m a n n, aki több művébim hangsúlyozta, hogy az
evoluciós elmélet reális tárgyalási alap lehet a növények és állatok világával
kapcsolatban. Ez ellen az Egyháznak semmiféle kifogása nem lehet. Ami pe
dig az -ernber származását illeti - írja Wasmann teljes joggal 1900-ban -, az
érvek még nem eléggé meggyőzőek és számos pontban magyarázatra, illetőleg

kiegészítésre szorulnak.
A vitának legkezdetlegesebb szakaszában is - mint láttuk - mindkét fél

vétett a józan tudományos mértékletesség alapvető követelménye ellen. S .ez a
szenvedélyesség még évtizedeken át kisérője maradt Darwin örökségének. A
kérdéskomplexum megoldását - mint az tudományos vitáknál az egyetlen le
hetséges mód - itt is csak a kölcsönös jóakarat, egymáshozközeledés s min
denek föZött a tárgyilagos, szolid érvekkel alátámasztott vizsgálódás bizto
sithatja.

A t e o l ó g u s n a k - mint azt J. J. M o o r e a "T h e l r i s h T h e o lo
g i c a l Q u a r t e r l y" 1959. 4. számának hasábjain kifejti - fel kell adnia a
feleslegesen hadakozó apologetikának túlhaladott módszerét, melynek téves
alaptétele nem volt csekélyebb, mint a vitázó ellenfélnek "lappangó eretnek
ként" való nyilvántartása. - A t e r m é s z e t t u d ó s feladata viszont, hogy
tudományterületének határain belül világos fogalmakat alkosson és éles határ
vonalat húzzon bizonyított tények és magyarázatkiegészítésre szoruló, további
bizonyítást igénylő hypotézisek között.

Csak ily világos és félreértésre okot nem szolgáltató alapbeállitás mellett
tud a teológia és természettudománya szóbanforgó problémáról higgadtan tár
gyalni. A természettudósok számos képviselőjétől tapasztalhatók az utóbbi két
évtizedben ez irányban jelentős lépések. Ahhoz természetesen még jó néhány
évnek el kell telnie, hogy a szoros ~rtelemben vett tudományos eredmények
és tárgyalási mód a népszerűsítő publicisztikában is napvilágot lássanak.

Ami a k a t o l i k u s t e o l ó g i á t és teológusokat illeti, nyugodtan el
mondhatjuk, hogy az apologetikus vitatkozásban nem egyszer feleslegesen el
pazarolt energiák szelét ma már a p o z i t í v m u n k a örvendetesen dagadó
vitorláinak ewrehaladásába fogták be. A Szentszék-adta irányelvek nagy mér
tékben támogatják napjaink teológiai munkáját s a természettudományos tá-
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jékozatlanság bénító tudatlanságával ma már az illetékes teológusokat senki
sem vádolhatja.

Az Apostoli Szentszék a "D i v i n o af f l a n t e S p i r i t u" (1943) és a
"H u m a n i g e n e r i s" (1950) enciklikákban kettős vonatkozásban nyujtott
idevágó fontos tanitást:

1. A S z e n t í r á s m a g y a r á z a t á val kapcsolatban leszögezte: a Bib
lis tévedésmentessége csakis arra az értelmezésre vonatkozik, melyet az egyes
szentírási könyvek emberi szerzője maga is szándékolt. (E döntés különös fon
tossággal bír a teremtéstörténet értelmezésénél.)

2. Az e vol u c i ó k é r d é s é r e vonatkozó alapvető döntések a követke
zők:

a) hittétel, hogy minden egyes ember lelkét az Isten közvetlenül teremti,
b) ami az ember testével kapcsolatos evoluciót illeti: ez teljesen nyitott

kérdés és az ekörüli döntések bölcs és körültekintő szakemberek feladata,
c) az emberiségnek az első embertől, Adámtól való származása annyira

összefügg az áteredő bűn dogmájának tanításával, hogy emiatt nem képzelhető

el a polygenetikus (több őstől való) származás elméletének fenntartása.
E döntésekben egyszersmind az is bennfoglaltatik, hogya teológusok 

feladva a többek által képviselt régebbi merev álláspontot - az ember szár
mazását tárgyaló teória tudományos megvitatására a meghívót nyugodtan el
fogadhatják. Azon persze senki sem akadhat fenn, hogya teológiai haladás
malma csak lassan őröl. Hisz a teológia nemcsak száraz elmélet, hanem szerves
kapcsolata van az élettel is. Ezért sohasem engedheti meg magának, hogy az
Eg!Jház tagjainak, a hívőknek asztalára az életet jelentő gabona mellé a selej
tezésre kerülő melléktermékeket is odahelyezze. Ma már kétségtelen, hogy II

teológusok nem vallják az ember testének közvetlen teremtését annyira a hit
tartalommal összekapcsolt tanításnak, hogy annak el nem fogadása szükség
képpen a "vakmerő vélemény" "opinio temeraria" megbélyegzését vonná maga
után. E magatartásnak következményeként a katolikus biológusok - akiket
ezzel kapcsolatosan nem-hivő kollégáik gyakran zavarba hoztak - ma már
"felszabadult" könnyedséggel végezhetik kutatásaikat.

Ami pedig a jelen teológiai munkáját illeti, minden teológus magáévá
teheti a következő tételt: Isten a fejlődés képességével rendelkező élő anyagot
teremtett, mely fejlődés útján komplikált fizikai atkatot képes felölteni, míg
nem olyan test (embryo) keletkezett, mely valóban alkalmas volt a szellemi
lélek hordozására. E lelket azután Isten megteremtette és a fejlődés útján ki
alakult testbe rendelte. - Az emberi léleknek közvetlen Istentől való teremté
sét feltétlenül fenntartja a teológia. E tételtől eltekintve azonban a teológiai
kutatás is éppoly szabad, mint a természettudományos munka. Több teológus
azonban változatlanul ma is azt a véleményt teszi magáévá, hogy mivel az ál
lat és ember között oly nagy ür tátong, ezért az állat-ember evolució utolsó
ftizisában a Teremtőnek közvetlen közreműködésére volt szükség. A nagy
tipusok közti átmenetet (pl. gerincesek-gerinctelenek) egyébként a tudományos
kutatás sem tudja még a tetszetősnek látszó hypotézisen túl bizonyitani.

Az előbbiekben ismertetett szabad kutatási és véleménynyílvánítási terü
let azonban nem mentesíti a teológust a következő tételnek elfogadásától: A
földön minden ember egyetlen emberpártól származik.

A l e g ú j a b b p a l e o n t o log i a i k u t a t á s o k egyébként szintén tá
mogatják e tételt, midőn az emberiség egységes (monophyletikus) származásá
nak tételét vallják. Felfogásuk azonban eltér a katolikus állásponttól. abban,
hogyelméletüket nem egyetlen emberpárra vonatkoztatják, hanem azonos faj
közösségre gondolnak. Véleményük bizonyos szempontból érthető. Az evoluciós
elmélet ugyanis, mint induktiv tudomtiny, nem az egyedi lényekkel foglalko
zik, hanem az élőlények csoportjaival. A természettudomány, mint empirikus
tudomány, nem hivatott a kérdés megválaszolására: egyetlen emberpártól szár
mazik-e az egész emberiség? Ez ugyanis történeti kérdés, melyet tanúk tanú
scígtételével és nem induktív általánosítással lehet bizonyítani. A természettu
domány végső fokon azt bizonyíthatja, hogy az egyetlen emberpártól való szár
mazis önmagában nem tartalmaz lehetetlen állítást.

Azt azonban őszintén meg kell vallanunl~, hogy akadtak a "Humani gene-
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Tis" előtt teológusok, akik görcsösen ragaszkodtak néhány, a természettudo
mányos kutatás haladása folytán immár elavult állásponthoz s véleményüket,
melyre a természettudomány már rácáfoZt, a teológiai munkában is érvényesi
teni kívánták. A történelem folyamán nem az első eset, hogy teológusok ily
tleszélyt re;tegetó verembe estek. Mint azonban már nem egyszer - a törté
nelem erre is tanú -, a legilletékesebb egyházi fórum most is segitségükre
sietett, kiutat és i r á n y t m u t a t v a a z e g é s z s é g e s h a l a d á s f e l é.

(Szennay András)

AZ OLVASO NAPLOJA. Káin visszatért: ez a címe Bodó Béla könyvének.
Káin az embergyilkos ember; Káin az az emberirtó téboly és gonoszság, amely
a fasizmusban "tért vissza" és szabadult rá a szerencsétlen világra. Emberek
ezreit, tízezreit, százezreit elhurcolták, lágerokba lökték, éheztették, agyon
verték, kiirtották. Széttépték az emberek közt lévő legelemibb kapcsolatokat;
mindent megtettele. hogy létéért rettegő, hitvány állattá aljasítsák az embert.
Megfosztották az emberméltóság minden lehetőségétől. Többszörös gyilkossá
got követtek el: előbb megölték az emberben az embert, aztán abban az el
nyomorított lényben, akinek megmaradt, az életet. Ez történt - erről szól
Bodó Béla könyve.

Erről szól? Arról, hogy akinek géppisztoly, revolver, vagyegyszerűen
csak bunkósbot volt a kezében, látszólag minden sikerült azok ellen, akik véd
telenek voltak vele szemben. A kőszegi tábor Gyilkosa minden további nélkül
agyonütheti fütykösével a kenyere elvesztésébe beleőrült szegény öregembert.
Minden további nélkül agyonlőheti a nyomorult kis bohócot, mer.t nem ugrik
ki elég gyorsan a pokróca alól. Az SS-ek minden további nélkül belelövöldöz
hetik foglyaikat a gödörbe, melyet megásatnak velük. Elérhetik, hogy arabok
ellopják egymástól az utolsó falatot. Terelhetik őket, mint a csordát, értelmet
lenül, lágerból lágerba. Elérhetik a megálázottságnak azt a fokát, amikor a
megalázott már el sem tudja képzelni, hogy megaláztatás nélkül is élhet.

Mégis: marad ebben a k{njai poklában alaktalanul kavargó tömegben va
lami, amit semmiféle csizma nem tud eltaposni. A megtiport emberben még
is marad valami emberi; marad valami nagyság, amit mindennél jobban ül
döznek, s amit semmilyen üldözés nem tud kiirtani belőle. Emberség, lélek 
mindegy, minek nevezzük. Akármilyen groteszkül hangzik: itt, ahol már min
den mindegy, kivéve a napi répalevest - itt, az élet fonákján, sokszoros kicsi
nyítésben, de mégis csak fölmagasodik valami emberi nagyság. A jellem nagy
sága. Egy-egy felejthetetlen alak: a Hosszú, az áldozatkészségnek. az óvó, okos
szeretetnek ez a remek hőse, a kemény, megtörhetetlen Szeplős, az utolsó el
beszélésben fölbukkanó Sofőr, és még a Podmaniczky utcai kis foltozószabó
is, emlékeivel, ügyefogyottságában. megkísértetésében, s ha kell, leleményessé
gében.

A könyvnek - bármilyen elkoptatott a szó, hadd mondjam ki - lenyü
göző hatása van; nehezen ocsúdik alóla az ember. De aztán fölteszi a kérdést:
mi ennek a' hatásnak a "titka"? A könyv élmény-anyaga? Az, ami benne
"dokumentum" ? Az is, kétségkívül. De nem egyedül csak az.

Bodó Béla könyve kitűnő művészi alkotás. Nemcsak mély humanitása ra
gad meg, hanem írói művészete is. Anyaga bőven adna alkalmat a túlírásra,
kommentálásra, belebeszélésre; ilyesmin talán egyetlen egyszer sem lehet tet
tenérni. Tudja a kimondott szó értékét; de avatott mesterségtudással tudja a
ki nem mondottét is. Kitűnően "vág"; ismeri a csönd erejét, a szűkszavúság

nak, az előadás- és ábrázolásbeli takarékosságnak a fontosságát. Ezért legtöbb
elbeszélése nemcsak megrendítő emberi dokumentum, hanem kiváló novella
is; s ha valaki egyszer összeállítaná az utolsó negyedszázad legjobb magyar
novelláinak antológíáját, Bodó Bélának ebben föltétlenül szerepelnie kellene
- és nem pusztán egy elbeszéléssel. A Marisciika, a Két reggel, vagy A fe;e
mindig remegett olyan kitűnő írások, melyek - a maguk nemében, a maguk
[ellemzetességében - egy-egy porosz-francia háborúról szóló Maupassant-no
vella. mellett nyerhetnek helyet az olvasó emlékezetében.

•••
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Lúdnyakú rozs nézi is oldalt,
ahogy húzza a rendet, .

aztán megint pacsirták szólnak,
odébb békák brekegnek ... -

A denevérek szédülten kerengnek
a holdvílágban, a kék koranyár
émelygő vtrágillatában, melynek
fája, mint tehén, oly jámboran áll ... -

Szép, világos, meghitt színek, Szőnyi falusi képeire emlékeztető árnyalatok
fogadják az olvasót Simon István új kötetében, a Februári szivá1'ványban. Kék
ég, lankákon bolyhosan fehérlő gyümölcsfák; virággal zsufolt akácok; vagy
fagytól kitágult, behavazott táj, varjakkal:

Hirtelen milyen tág teret nyitott
óriási ereje a fagynak.
A jeges mezőn szinte tériszonyt
érezve csak gubbadnak a varjak ... -

"nyájas" dunántúli vidék: ez a "hazatért" költő világa, "kéken kavargó széllel;',
s életével: embereivel, munkáival, emlékeivel és új színeivel. Simon István nem
az a költő, akit elragad s röpít a képzelet nagy szenvedélyekbe, vagy "festett
egek" felé. O abban látja meg a költött, ami közvetlenül a szeme előtt van;
versei az egyszerű dolgok egyszeru, közvetlen. mély és meghitt szépségéről be
szélnek. Nem nehéz olajjal fest; áttetsző akvarellek a képei, levegősek és sa
játosan "bizalmas" jellegűek - olyanok, aminőket örömest akaszt szobája fa
lára az ember, mert derűt, meleget visznek otthonába.

Ime egy jellemző költeménye, a Kaszálás esőben. "Ködöl a Bükktető ero
sen - a fülledt júniusban" ... csendes eső esik; pacsirta szól, s a vékony felhők:

mögül elő-elősejlik a nap. "Zöld szag dől, ingbe maró pára" ... testvére' rádől
a kaszára, "vastag sorokat írogat most - az újabb biblíába"; s ezzel a meta
fórával egyszeriben föl lehetne szárnyaltatni a verset valamilyen eszmei magas
ságba, gondolati síkra. Simon István azonban következetesen kitér az ilyen le
hetőségek - vagy kísértések - elől. A költemény továbbra is "a földön" ma
rad, nem lép ki megidézett valóságából, hanem új s új vonásokkal még telje
sebbé teszi:

majd, továbbra is ebben a leíró hangnemben, legföljebb két jelzővel adva va
lami figyelmeztető kondulást versének, a levegős-nedves iájképbe széles voná
sokkal belefest egy barna foltot:

s a nagy, fojtott időben ott áll,
aki miatt az öcskös

annyit káromkodott s kapott már
az ostorhoz, a lőcshöz:

áll a vizes fák alatt lusta
lova is, a vén Sári,

s nyugodtan, mert érdemes, tudja,
kaszáláskor megázni ...

A kép, érzékletes realitásában, biztosan és hitelesen megmarad az olvasóban. s
éppen azzal lesz tartalmasabb, több-jelentésű, hogy ennyire reális. A költő,

már látjuk, csupán azért mond le a talán mutatványosabb föllendülésröl, mert
bízik rajza erejében, és a valóság kifejező értékében. Ugyanezért kerüli a röp
keséget, légiességet még az erre csábító témákban is (példa rá az Akácvi1'ágok);
ihletét mintegy a földbe horgonyozza, abba a falusias (de nem idilli) valóságba,
amelynek írjuk le még egyszer - "szőnyis" meghittsége oly jellemző a
verseire.

s melyben a valóság-ihlette önvallomás olyan petőfiesen szép példáival talál
kozunk, mint az említett Akácvi1'ágzás záró strófája:
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És mintha fölkérődzné most helyettem
azt a sok, édes, fehér fürtöt is,
amit gyermekkoromban én megettem
nehéz szomszédságodból, óh, tövis.

Többnyire ilyenek Simon István "csattanói": egy-egy erős színfolt, mely az
egész akvarellnak egyszerre ad távlatot is, meg meghittséget is; egy-egy való
ságos képből ki bomló vallomás (Jössz már az úton); a vers lezárása egy pontos,
s épp pontosságában önmagán túlmutató képben, mint például az Emlékezés
karácsonyi tájra címűben:

S az erdei mélyutakra szorul
a hófúvás; a szomszéd faluból hát
toronyiránt jön a plébános úr
Imbolyogva karácsonyra hozzánk.

A havas fényben látni még, ahogy
némán fölnéz az úti feszületre,
hol szegként lógnak már a jégcsapok,
mielőtt a fiú megszületrie.

A Napra!orgóban írja' Simon István: "Keresek egy biztos helyet, ahol a lábom
- megvethetem egyszer és mindörökké"; bár keresni sem kellene azt, ami
sosem vált köddé, sosem enyészettel: "mert helyükön vannak ők ma is" - a
domboldal, a szálkás szőlőhegy s rajta a kapálók, a kovács- és bognárműhely

s a benne dolgozók, "egyszerű emberek, rokonaim" ... Ez a Februári' szivárvány
világa: emberies, otthonos, dolgosan megművelt világ. Aki megismeri, mara
dandóan megszeréti színeit, ízeit, képeit, hangulatát. meleg emberségét, (*)

sztnnAz: ÖRJARAT: A s z a b a d s á g e l s ő n a p j a. Kár lenne elsik
lani 'a Katona Józse! színház lengyel újdonsága: "A szabadság első napja" fö
lött. Olyan darab ez, amely egy nemzet jószándékának elzárt udvarára nyit
ablakot, felőlünk, Európa egy részének lakói felől.

Jan Kruczkowski eddig öt drámát írt: A bosszú, Németek, Julius és Ethel,
Látogatás és "A szabadság első napja" címeken. E legutóbbit láthattuk mi is,
a többiek ciméből csak azt érezzük, hogy korunk mai problémáinak pulzusok
és szivverések fölé figyelő orvosa kiván lenni ez a nem egészen ifjú, de dráma
irónak még most indulónak számitó lengyel Kruczkowski. S milyen szépen,
tehetségesen, egeket ostromlóan indítja el később többször megfeneklő darab
ját. A szabadság első napját élvezi öt lengyel tiszt, aki egy egész lustrumot
töltött náci internálótáborban. E'Illberi aljasságok, szadizmus, kispolgári rend
tartás és butaság termelte gyötrelem közt telt öt életerős férfi életének tized
vagy huszadrésze. S bármilyen vasfegyelem, kiszivattyúzott légkör és hirközlési
lehetetlenség bénította őket - hogya humánus XX. században, ha más nem,
hát az emberhez nem méltó gonoszság ölje meg őket -, fülükbe jut, hogy
egyiknek a felesége pusztult, a másik gyermekét vesztette a káini önöldöklés
ben. S ezek a lengyelek mégis emberek akarnak lenni. Csak úgy tarthatják
jönn magukat, ha hisznek valamiben és emberi szándékú társadalmi szerző

dést kötnek a megpróbáltatás napjaínak, éveinek, talán évtizedeinek elvise
lésére. Sub pondere crescit palma - a minden vészt kibirók erkölcsi ereje és
fölénye a gyáva rabtartók fölött akkora erejű, hogya várva-várt és végül min
dig elkövetkező szabadulás napján is eleven erővel él öt emberben: szabadu
lásom napját nem mint bosszuló, hanem mint tisztitó tűzben megolvadt és ne
mese bbé ötvöződött ember akarom megélni,mert vége lesz a babiloni Tab-,
ságnak és szabad földön, szabad oltárnál adhatok hálát az én szabaditó Iste
nemnek. Az internáló tábor, ahonnan az öt lengyel kiszabadul, nemzetiségi
vidék. Vegyesen lakják lengyelek és németek. A kisváros pedig, ahova sza
badságuk első napjának útja vezet, egy szinnémet település, ahonnan látszatra
minden német elmenekült. Csinos kis viUaházak áUnaküresen, alul "Modistin,
FTiseur, Delikatessen" feliratok állhatnak az utcaszéltől parksávval e~választon

épületek alsó bejáratánál. A gondos németek még az emberiességre is apeU4il-
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ni tudnak, amikor bajban vannak és az egyik lengyel tiszt meg is találja a
cédulát a szá7!ásul kiválasztott villa függönyén: több évtized szorqos mun
kája e lakás, aki belép, legyen emberséggel és kimélettel kezelje. És a lengye
lek sokkal több emberséggel érkeznek ide, mint hogy csak egy lakás polgári
rendjének megóvói kivánnának lenni, egy Germánia-mellű német házmesterné
parancsára. A lengyelek a fogságban emberré edződtek, családjuk kipusztult
vagy földönfutóvá lett és s?entnél szentebb nekik a pillanat, mikor szabad em
berként emberek is lehetnek végre.

Van köztük egy nagyorrú férfi-kamasz. Ez persze nőre vágyik. S elő is ka
torja valamelyik szomszédos helyiségből - mert éppen a "Modistin" feliratú
villában járunk - a próbababát, amelyen lenge báli öltözék - habselyem al
só, [ulartlos lepkeséqű ruhaköltemény reklámozza az árut. Öt éhes férfiszem
elé a szabadság első napján a kihaltnak vélt városkában odapöccintenek egy
nőimitációt és a további párbeszédeknek ez kisérteties hátteret ad. Mcrt a vá
roska nem ürült ki egészen. A próbababa viharos hullámokat csal ki még a
gyermekeit sirató lengyel katonatiszt szivéből is. Latrinák mellé odatervezett
barakkokból jöttek, öt évet senyvedtek, csak koszt, piszkot láttak s önmaguk
gyötrelmét. A viaszbábu istenteremtette életet jelent, ahol helyén voltak még
a dolgok valamennyien. Férfi és nő, ember és Isten.

Ki ez az öt katonatiszt? Jan, a humanista. Ö hirdeti emberfölötti eréllyei.:
nem leszünk állatok, emberek leszünk, hisz szabadságunk első napja ez. Sza
badna-e meggyalázni ezt a szent napot? Egy Petőfi heve s egy Kölcsey erköl
csisége lakozik szellemtől sutára hangolt egyéniségében. Michael és Hieronim
az asszonytól, gyermektől ádáz módon megfosztott, hajdan révbe érkezett s
most reménytelenül partravetett, családjukat vesztett emberek tipusaihoz tar
toznak. Karol és Anzelm pedig az örök nőtleneket jelképezik, akik sokáig hi
szik még, hogy előttük áll az élet.

Jan, a humanista kezén könnyebben megsebesült és orvos kellene neki.
A német orvos nem menekiilt el a városból. Özvegyember, feleségét légitáma
dás ragadta el. S három tiz és húsz év közötti leány apjának vallhat ja ma
gát. A kiüritési parancs huszonötfokos fagyban érte őket s az orvos, leányai
egészség ét féltve inkább maradt. Orvosra szükség van mindig s ő föleskü
dött a nemzetiségnélküli rászorulók orvoslására. Csak a legidősebb lányával
történt baleset: a közeli munkatáborból kiszabadult, bestiává nevelt ismeret
len a szabadság első naP,ját nem a Jan által sugallt humanista elvek alapján
akarta ünnepelni, hanem állati ösztön szerint. És meg is ünnepelte. Az orvos
félti hát a két kisebbik lányát az esetleges folytatástól. A lengyel tiszte k, azaz
Jan, meghívja őket, hogy töltsék a veszedelmes éjszakát az ő humanista oltal
muk alatt. S az orvos még a besötétedés előtt elmegy lányaiért, hogy a len
gyel tisztek oltalma alá helyezze őket. Vissza is tér a lesütött szemű germán
szőke meggyalázottal, a cserfes barna középsővel és a kis serdületlennel. S
egyszercsak kijelenti - nehezen indokolható buktatója ez a darabnak, habár a
szerzo szükségesnek érezte -, hogy neki az orvosi cégtáblája mögött a helye,
ha keresi bárki, ott t'an ő, nem két villát,al arrébra. S hazavonul, lányait a
Jantól hallott humanizmus védőszárnyai alá bocsájtva.

Szellemes, G. B. Shaw-i drámainditás s ha Kruczkowski tovább is birná
drámai szusszal, hálásak lennénk neki. De a nagy operetthelyzet szemmellát
hatólag megzavarja. Pawel és Karol már előbb elmentek cirkálni a városba,
most Michael is szökni készül, mert erkölcsi vértezettségét hígpáncélúnak véli
ekkora kisértéssei szemben. Hieronim, a gyermekét vesztett családapa hülő

katlanként fortyog s apásan szemléli a lányokat. A szinről mindenesetre le
megy ő is, hogy Jan humanizmusának tárjon teret. Jan pedig te ázni kezd a
lányokkal, akik közül Luzzi az ember. A középső. Ö nem politizál, nőnek szii
letett s szeretni tudásra. Nem is vele történt tegnap a baj, hanem vadgermán
nénjével, Ingével, akinek északkék szeméből úgy szikrázik a gyűlölet, hOQ1J
férfi legyen a talpán, aki humánus tudjon lenni t'ele. Kruczkowski irói bra
vtírja idáig tart: éppen ezt a vadul lihegő náci lányt gyaláztatja meg, aki gyű

löletével kihivja maga ellen a letiportságából még nem ébredő ellenség vad
gyűlöletét. Mint később kiderül, valóban Inge az a lány, akivel szemben hiába
minden jószándék. Ingének ugyanis náci vőlegénye van vagy volt. S miközben
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nem-náci huga őszinte szerelem ből lesz az egyik lengyel tiszt barátnője, ő

fegyvert szerez, gyűlöl, szikrázik, templomtoronyba mászik s onnan bocsájt
gépfegyvertüzet a szabaduló lengyelekre. Még egy írói bravúrra telik Krucz
kowski tehetségéből: a humanista Jan - titokban mesterlövész ~ a fasiszta
provokácíó reakciójaképen kilép a "Modistin" föliratú villa kapuján és lete··
7'iti a torony ból lövöldöző lányt. Erre persze a rendes kis Luzzi szerelmének

. is vége, hísz mégis csak testvére volt az, akit egy lengyel - s egyike a leg
jobbaknak - kényszerből a halálba küldött.

Ezzel a kettősséggel zárul a kezdetben oly kristálytiszta éllel índuló da
rab. Kruczkowski nem birta lélekzettel, korunk nem bírta kítisztázott erköl
csiséggel, hogy másképp végződhessék. A szerző mindenféle álutakra téved
darabjának második és harmadik fölvonásában. A szabadság első napjának
fénye szertejoszlik: a kis időre visszatérő németek és Inge golyószórójának
füstje árnyékában. A nagy elvi sikról leszállottunk a megunt hétköznapok vi
lágába, Luzzi emberi ösztönből lett Michaelé s Inge náci ösztönből rohan ön
gyilkosként golyószóróval a templomtoronyba. A számla tisztázatlan marad,
csak az oktalan emberi gyűlölet marad meg: valaki konkolyt vetett az em
berség búzaföldjébe. S amíg az aratás napja előtt rángatják a konkolyt, a tiszta
vetés java is odavész. Grimaszba ferdül a lengyel szerző emberi arca, pedig
egy fölvonásnyit emberként sugárzott s melegitett felénk. S mi ezt a kínfa
csarta, könnyes grimaszt is meg tudjuk bocsájtani neki. Fölül akart emel
kedni a tényeken s végül kényszerleszállást végzett a realitások sivatagosra
gyalult kifutóján. S életünk egy szeletét jól-rosszul megmutatta.

Apáthi Imre rendezése remekelt a remekelhető első fölvonásban, de a má
sodik és harmadik fölvonás szinpadi engedményein, operettszerű megoldásain
és henyén közbeékelt monológjain - Anzelm esete, az üvegház jelenet - ő

sem lehetett úrrá. A rendező legfeljebb húzhat, de nem írhat új darabot. Jan
alakját Kálmán György egy megszállott humanísta lelki aurájával vetíti elénk.
S tragédia, mikor neki kell a náci boszorkánytól megtisztitania a földet. Szirtes
Ádám, Barsi Béla, Garas Dezső érdekes katonaportrékat vetitenek elénk. Suka
Sándor kissé kívülről jellemezte a börtönéletbe belészerető - otthon ötgyer
mekes - műkedvelő filozófus tanárt. Az alak tragikomikus, de színpadilag
csak zseniálisan jellemezhető. A doktor - habár ellentmondást rejtő s azt
nehezen feledtethető alakjában - Mányai Lajos pályája fölfelé ívelésének
újabb bizonyságtit adta. A rettegő s az emberi tisztességben mégis megbízó
apa megrajzolására megkapó szine ke t talált. Gózon betétként ható szerepecs
kéjében is emberi volt és Buday István sziluett je is illett a mondanivalójához.
Bara Margit jól érzékeltette a bestialitást kihívó szende álszüzesség szemle
sütő álcázásait. Sóós Edit fölszabadultan közvetlen volt a nyilt lelkű lány sze
repében. (Possonyi László)

KE;PZŰMÚVÉSZET.Kassák Lajos festményeinek párizsi kiállitása. Kiváló
Írónk és költőnk, Kassák Lajos festményei ből és rajzaiból februárban kiállítás
nyílott Denise René galcriájában Párizsban. Kassákot Franciaországban élő ba
rátai - közöttük Jean Arp, a nagynevű szobrász és Vásárhelyi (azaz Vasarely)
Viktor festőművész - kérték fel a kiállítás anyagának kiküldésére. A kiállító
helyiség, amely Kassák képzőművészeti alkotásait vendégül látja, Párizs egyik
vezető galériája.

A kiállítás alkalmából szép katalógus jelent meg, amely a művész négy
alkotásának reprodukcióját tartalmazza. Az életrajzi adatok közlik a francia
közönséggel Kassák pályafutásának főbb eseményeit, és megemlítik a Kassák
ról szóló fontosabb tanulmányokat, Bálint Endre, Gyergyal Albert, Halász Gá
bor, Komlós Aladár, Lengyel Balázs, Rónay György, Radnóti Miklós és mások
írásait.

A katalógus oldalain elsőnek Michel Seuphor, a nagytekintélyű esztéta, a
,.Knaurs Lexikon Abstrakter Malerei" főszerkesztője köszönti Kassákot. 'IEz a
kifejezés: úttörő, - Kassákra vonatkoztatva nyeri el igazi jelentését, - írja
Seuphor. - Mikor 1922-ben elért hozzánk Bécsből az Új Művészek Könyve,
amelyet Kossák honfitársával, Moholy-Naggyal együtt szerkesztett, s amelyhez
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lelkes és látnoki előszót írt, először tárult elénk az új művészet látszólag oly
elütő elemeinek összefoglalására irányuló törekvés... Költő, regényíró, festő,

művészeti író, irodalmi folyóiratok szervezője: Kassák egyike azoknak az egye
temes tehetségeknek, akik megváltoztatják egy korszak légkörét, ha a sors ke
gyéből olyan helyre kerülnek, ahol a történelem útjai metszik egymást.

Kassák olyan nagyszabású életművet alkotott, amelynek gazdagságát alig
ismerjük; elterjedését meggátolta a nyelv, amelyen munkái íródtak. Festői'

munkássága, szerencsére, ledönti a korlátokat. A 20-as évekbeli tevékenységé
vel Kassák elvitathatatlan helyet szerzett magának a modern kultúra atyjai
között", - fejezi be szavait Seuphor.

Ezután Jean Arp meleg üdvözlő levelét közli a katalógus: "Kedves Kas
sák! Az a hír, hogy Kassák a maga hús-vér valóságában hamarosan Párizsba
jön, jobban meglepett, mintha azt hallottam volna, hogy Télapó jön ide sze
mélyesen. Csaknem egy emberöltővel ezelőtt Zürichből kaptam Önről az első

híradást Sophie 'I'aeuber (Arp időközben meghalt felesége, kiváló festő, D. L)
útján, Bécsbe való visszatérésekor. Az Ön kezeművét hozta magával, amelyet
lelkesedve hordozgattunk ide-oda, akárcsak egy ikont. Szándékosan nevezem
ikonnak, mert ebből az alkotásból hit sugárzott, hitvallás a művészet szabad
ságáról. Elhozta még Sophie az Ön "Ma" c. folyóiratát is és az Új Művészet

Könyvét. Ö annyira fellelkesült, hogy "Kassák-emlékmű"-tervet rajzolt. Jó
utat kívánok Önnek, és azt, hogy jó egészségben érkezzék meg a mi kedves
Párizsunkba. Jean Arp." Sonja Delaunay-Terk, a Párizsban élő orosz származá
sú jelentős festőművésznő ugyancsak szivélyesen köszönti Kassákot és párizsi
kiállítását.

"üdvözlet Budapestről Kassák Lajos párizsi kiállításának" címmel Pogány
Ö. Gábornak, a Nemzeti Galéria főigazgatójának sorai olvashatók még a kata
lógus lapjain. "A modern magyar kultúra egyik legnagyobb alakja mutatkozik
be most Párizs műbarátai előtt. Magyarországon több nemzedék írói, költői,

gondolkodóí, képzőművészet indultak el pályájukon az ő példáját követve. Hon
fitársait büszkeséggel és örömmel tölti el, hogy Kassák Lajos annyi bátor
kezdeményezés, intellektuális kísérletezés egykori színhelyén, a régi harcos
társak közreműködésévelmegint a világ elé léphet, s felsorakoztathatja fárad
hatatlan kutatószenvedélyének újkeletű eredményeit", - írja többek között
Pogány főigazgató, s végül emlékeztet arra, hogy az ilyen kiállítások "a köl
csönös megértést és szellemi összefogást" segítik elő.

A kiállítás, amely Párizsban a közelmúltban zajlott le, elismerését jelenti
Kassák nagyértékű képzőművészeti tevékenységének, és egyben a mai magyar
szellemi élet gazdagságáról ad ízelítőt a nagyvilágnak. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (Mozart: Varázsfuvola.) "Éppen most jövök az operá
ból. Olyan tele volt, mint mindig. Pamina és Papageno duettjét és a harangjá
tékot az első felvonásból, mint renclesen, ismételni kellett. Sőt a három fiú
tercetjét is a második felvonásból. Aminek azonban a legjobban örülök, az a
csendes siker. Jól látható, hogy az opera folyton és nagyon emelkedik." Az
1791-ből való levélrészlet arra utal, hogy Mozart még mindig nyugtalankodva
figyeli az új mű sorsát. Nem is csoda. Hiszen szinte az utolsó pillanatban vál
tozott meg a szövegkönyv alapkoncepcíója, s a' tervezett jóságos tündér az Éj
királynőjévé, az intrikus gonosz Sarastro pedig Isis és Osiris nemes főpapjá

vá vált. Máig is csak sejtjük, hogy a jellemek átformálása miben és hogyan
érintette a zenei motívumokat, a csodálatos dallamokat, melyek a Requíem
mellett Mozart művészetének csúcsát jelentik.

Schikaneder, a szövegkönyvíró, rendező, színháztulajdonos nem is tett
olyan merész lépést, amikor egyre-másra meseoperákat hozott színre a Wiede n
melletti kis színházban. A kor emberében már a praeromantikus eszmeáram
lat is belopta a mesék és egzotikumok kedvelését és a század végén még hozzá
ötvöződött a szabadkőművesség neo-pythagoreus szám-misztikája. (A Varázs
fuvolában is megfigyelhetjük a hármas szám vissza-visszatérését.) A kor át
lagemberében ekkor még nem tudatosodott a külsőségek filozófiai mondani
valója; a városszélí deszkabódék közönségét kielégitette a tündérek, szerecsenek
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és nemtők cikkázása, meg egy-két sejtelmes jelenet, mely a szabadkőművesek

avatási szertartásaira emlékeztetnette. Schikander szövege ehhez az átlaghoz
igazodott. A többi akkor divatos mese-opera (Oberon, a tündérek királya,
Perinet: A varázscitera) motivumaiból fércelte össze a maga szövegkönyvét és
az amúgy is laza szerkezetű cselekményt még kúszábbá tehette a már említett
átdolgozás. Örök szerencse, hogy Mozart már eleve nemcsak meseoperának
tekintette a darabot, hanem önön hattyúdalának is. Szintén feleségéhez írott
egyik leveléből tudjuk, hogy az opera írása közben egy-egy áriánál sírva fa
kadt: "erőt vesz rajtam az érzelmesség" - mondta.

A nagy érzelmi feszültséget már a nyitány tompán dobbanó kezdeti rit
musa és az azt feloldó vonós-rohanás is jelképezi. A folytatás során pedig mind
inkább az elmélyülés felé tolódik a muzsika; a papok végső kórusa, akárcsak
Hiindel nagy oratóriumainak zárókórusai már a legtisztább és legnemesebb
áhitatot sugározza. Ezt az érzelmi telitettséget kellene, hogy a végsőkig kiélezze a
humánum megtestesitőjének Taminonak (és az ő oldalán Paminának), meg az
Éj királynőjénekszembeállitása. Tamino alakja azonban nem formálódott olyan
határozottá, hogy méltó ellenfél lehetne. Csodálatos tenor-áriái, szárnyaló sza
vai "elszállnak a levegőben", (akárcsak a Don Juanban Don Ottavio gesztusai)
s megmarad az események bábfigurájának. Igaz, Mozart jellemformáló művé

szetére általában az a jellemző, hogy a bariton-alak csodálatosan megformált,
éles karaktere (Figaro, Don Juan) szinte elnyomja a hősszerelmes tenort. A
tenor-alak sokszor meg sem kiszeliti a .másik főszereplőt, a női tisztaság és
kedvesség megtestesitőjét, a szopránt. (A Varázsfuvolában a szoprán-szerep
két ágra bomlott: az ideális nőalakot Pamina. a negativumot az Éj királynője

testesíti meg.) A "nagy" alakok mellett mindegyik Mozart operában megjele
nik egy vaskosabb, életből fakadt, egészséges szemléletű szereplő (vagy szereplő

pár) is. A Varázsfuvolában Papageno ez, aki kedves bohóckodásaival, őszinte

oesztusaiixil szétszakítja és élettel tölti meg a sokszor kissé unalmas, filozó
[ikus kereteket.

Ha az előbb emlitett szempontokból vizsgáljuk a Varázsfuvola felújítását,
kétségtelenül Osváth Julia és Melis György alakítását kell elsősorban kiemel
nünk. Osváth Julia alighanem művészetének csúcspontjára jutott el Pamina
szerepében. Finomság, kedvesség, ha kell szenvedély vibrál a hangjában s a
legnehezebb állásokat is teljesen tisztán, kulturáltan énekli. Pamina lelki konf
liktusát, szerelmének győzelmét teljesen hitelesen formálta meg, nemcsak hang
ban, hanem gesztusaiban is. Mellette Me'lis György emelkedett ki a többi sze
replő közü!. Felszabadult komédiázása és csodálatos hangja igazi mozarti han
gulatot varázsolt a szinpadra. Felejthetetlenül szép volt vívódása élet és halál
között, és itt - nagyon helyesen - az életigenlést domborította ki. Mészáros
Gyula Sarastro nagyon fontos és nagyon szép szerepében az est kellemes meg
lepetése volt. A mélyebb állásokban ugyan még nem éri el Székely Mihály
erejét, egyébként azonban hiteles alakot formált, mentesen póztól és pátosztó!.
A három hölgy (Sándor Judit, Takács Paula és Tiszay Magda) szintén nagyon
tetszett: elsősorban tiszta és kulturált énekük fogott meg, de játékuk hitelessé-·
ge ellen sem lehetett kifogás. Faragó András az öreg pap szerepében szintén
szép perceket szerzett. Ferencsik János, az előadás kitűnő karmestere ismét
hitelesen, szuqqesztiveti ragadta meg a mozarti ellentéteket. Ogy hisszük, az ő

keze alatt mindig élményszerű a megszólaltatott mű, mert az alázat és ihle
tettség ötvözete csak nagyot hozhat.

Érdemes Mozart művét újra és újra felidézni, mert csodálatosan szép és
mert - nagyon sok magyar vonatkozása van. Két évvel a bécsi bemutató után,
1793-ban előbb Unwerth, majd Busch, - dz utóbbi egészen pazar diszletek
kel, - társulata mutatta be Budán és Pesten. Az egyik budai előadásról, külö
nösen pedig a Sarastrot alakitó Weinmillerről lelkendező levelet írt bécsi nő

vérének gróf Hoffmannsegg, a zeneértő utazó. A mű szövegét Csokonai és Ver
seghy is leforditották magyarra és Verseghy Rikóti Mátyásából (megjelent:
1804) már azt is megtudhatjuk, hogy vidéki mulatságokon is énekeltek a Varázs.
fufaláb6l. (... "felkészült Brigitta emez áriára, Mellyet Modzart szerzett Pa
mina számára"). Déryné színészi pályájának kezdete szintén kapcsolatban van
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a Varázsfuvolával vagy akkori nevén, Tündérsíppal. Első próbáján ebből éne
kelt "egy egyszerű 'magándalt" és a csodálkozó német karmesternek még meg

is mondta, hogy otthon tanulta édesanyjától. Mert ekkorra már nemzeti kul
túrkincsünknek szerves tartozéka lett a Varázsfuvola. Terjedése hatással volt
a magyar költészetre; - esetleg - Csongor és Tündére is.

(Kurt Richter zenekari estje a MAV Szimfónikusokkal.) Zenei életünknek
mindig ünnepét jelentik azok az estek, amelyeken külföldi vendégek mutatják
meg tudásukat. Örömmel vesszük bemutatkozásukat, hisz az ilyen alkalmak
fogalmat adnak a külföldi zenei élet pillanatnyi fejlettségéről. Sokszor megle
petést tartogat művészetük azért is, mert a jólísmert darabokat újszerű felfo
gásban és mégis hitelesen szólaltatják meg. És olykor bizony csalódást tarto
gatnak: szinte birkóznak a nehézségekkel, de nem az alkotó gondolataival, ha
nem technikai, interpretációs problémákkal. Ez lehet az oka annak, hogy ki
váló külföldi vendégek est jeire sem telnek meg a hangversenytermek; leg
utóbb pl. Monique de la Bruchollerie második koncert jén láttunk üres szék
sorokat. Pedig ő igazán kifogástalan felkészültséggel és átéléssel szólaltatta.
meg Rachmaninov nagy követelményeket támasztó C-moll zongoraversenyét.
Jó lenne, ha az ilyen vendégszereplések valóban összehasonlításra adnának
alapot, ha a vendégművészek valóban hazájuk zenei életének élvonalába tar
toznának.

Ilyen gondolatokkal hallgattuk végig a fiatal bécsi karmester, Kurt Richter
zenekari est jét. Vele kapcsolatban 'I'ögtön bevezetőül meg kell mondanunk.
hogy nem szolgált rá a bizalmatlanságra. Nagyigényű műsorát (Brahms: Haydn
variációk, Theodor Berger: Rondo sustenuto. Csajkovszkij: IV. szimfónia) nem
csak kifogástalan biztonsággal, hanem valóban személyes élményévé téve szó
laliatta meg s az első pillanattól az utolsóig feszültséget, figyelmet tudott te
remteni. Mert már a bevezetőben elhangzott Haydn-variációk szines és szelle
mes előadása, töretlen lendülete hiteles képet adott a szerző szándékáról. És
örömünk csak fokozódott, amikor megismerkedtünk Theodor Berger otlete«
muzsikájával. A mű csak fúvósokat és ütőket foglalkoztat, de velük s.zemben
nehéz követelményeket támaszt. Ezután bizony jóleső érzéssel hallgattuk a
zenekar fúvósainak hibátlan összmunkáját.

Az est legnagyobb érdekZődéssel várt műsorszáma Csajkovszkij jólismert
IV. szimfóniája volt. A zaklatott lelkű zeneszerző ebben a művében 'Vezette
le válságát, a "lélek gyónásának" nevezve a szimfóniát. Alapgondolata beet
hoveni: az ember harca a boldogságért. Mig azonban Beethoven a romantika
és klasszicizmus határmesgyéjérőlszemlélte a kérdést, Csajkovszkij a kiáiJ1'án
dult romantikának, Dosztojevszkij és Tolsztoj útkeresésének volt a társa. A
realitás, életszerűség igénye vezette s ezt a törekvését jelenitik meg a s::imfónie
dallamai. A megoldást a zárótétel ünnepi, képe, "a közösségre való rátalális"
hozta mr;g. (Ebben a tételben csendül fel az azóta közismertté vált népdal. ('
"Nyirfa áll a rét közepén"). "Mégis lehet élni" - mondta Csajkovszkij a tétel
ünnepi forgatagáról. Kurt Richter a szimfónia megformálásával pompás telje
sítményt nyujtott. A felfokozott első tétellel szemben a széles lassú, me ló
dikus tételt hangsúlyozta ki s igy hitelesen tolmácsolta Csajkovszkij felfoko
zott lelkiállapotát. Keze alatt a MAV Szimfónikusok is feladatuk magaslatán
állottak.

(Sosztakovics: Gordonkaverseny.) Az elmúlt év őszén mutatta be Moszkvá
ban Msztyiszláv Rosztropovics Sostakovics Op. 107 csellóversenyét. Azóta a
világ szinte mindegyik jelentős városát bejárta a művel és mindenütt nagy si
kert aratott vele. Az első külföldi bemutatót a magyar származású Ormándy
Jenő vezényelte a philadelphiai Filharmonikus Zenekar élén. A sajtó akkor úgy
emlékezett meg a műről, mint századunk egyik legjelentősebb alkotásáról. A
méltatóknak feltétlenül igazat kell adnunk. Sosztakovics ebben a művében

szerkezeti és dallamformálási megoldásaival ismét közelebb került az életszerű

séghez. Különösen a második tétel népi dallamanyagokból történt megformá
lásánál éreztük ezt. A zenekritika általában a szóló-kadencia értékeit méltá
nyolja, mert Sosztakovics felújitotta a zeneszerzésnek azt a barokk időkig visz..
szanyúló hagyományát, mely a mű megformálásánál a bemutató művész ké-
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pességeit is figyelembe veszi. Akárcsak Prokofjev, ő is szeme erőtt tarthatta
Rosztopovics csodálatos művészetét, erejét és tudását, mely a kitűnő gordon
kaművészt a legnyaktörőbb nehézségeken is játszi könnyedséggel átsegUi. "Elő

adó és mű olyan szerves kapcsolatáról van itt szó - mondja Fábián Imre-,
hogy a kompozició eredményei lépten-nyomon a megszólaltató művész dicsére
tévé válnak, az előadói produkció elemzése pedig az alkotás méltatásává."
Hozzátehetjük ehhez, hogyakifejezetten modern műveket megszólaltató mű

vészeknek a darab nehézségei mellett a közönség valamiféle - többnyire indo
kolatlan - bizalmatlanságával is meg kell birkóznia. Maga R08ztropovic8 mon
dotta egyik nyilatkozatában: "Hangverseny körutaimon, fájdalom, azt tapasztal"
tam, hogy a közönség kevesebb megértéssel és lelkesedéssel fogadja a modern,
mai zenét, mint a régit. Csajkovszkij, Dvorzsák, Saint Saéne műveivel könlI
nyű sikert aratnunk, ám a modern művekkel sokkal nehezebb". Nálunk; Bar
tók és Kodály hazájában ez csak félig, illetőleg másképpen igaz. A mi közön
ségünk "bartóki igénnyel" közeledik a modern zenéhez, ebből a szempontból
tart meg vagy vet el alkotásokat. Sosztakovics művének sikere azt mutatja,
hogy a kritika nem tévedett. Műalkotó és művész olyan szerencsés találkozásá
nak lehettünk itt tanúi, amely valóban jelentős élménnyel ajándékozott meg.

(Zenei moza.ik.) Sok szép hangverseny szerepelt még a hónap műsorában.

KüZönösen tetszett Ferencsik János estje, melyen a Filharmóniai Társaság
zenekarával Haydn és Beethoven műveket mutatott be. Haydn Simphonie Con
certante c. műve pompás előadásban idézte fel a vig bécsi hangulatot, az V.
szimfónia pedig - szokatlanul megduplázott zenekarral - a sors és ember
heroikus harcát. - Szalay Lajos orgonaestje a romantika évtizedeibe vitt el
bennünket. A hibátlan technikával és nagy átéléssel megszólaltatott művek

szép sikert hoztak a művésznek. - A Magyar Kamarazenekar barokk szerzők

és Mozart műveinek előadásával aratott nagy sikert. Kivált az egyik Mozart
mú tetszett Tátray Vilmos és Mauthner Anna hibátlan és szép hegedűszóló

jóval. Dittelsdorf ritkán hallott fuvolaversenyét Szebenyi János tolmácsolta 
nagyszerűen. (Rónay László)

EMBER A VILÁGűRBEN. - Sokan - főképp kívülállók, megütköznek
rajta, hogy a katolikus teológusok az utóbbi időben több ízben foglalkoztak a
kérdéssel, mi az Egyház álláspontja más égitestek esetleges lakóiról. Egyesek 
közöttük hívők is - minden ilyen vállalkozást hajlandók ráérő emberek üres
elmejátékának minősíteni.

Az ügy ilyen sommás elintézése igazságtalan. Kétségtelen, fantasztikusnak
. hat a világűr más értelmes lényeiről kérdéseket feltenni, feleleteket és elmé
leteket szerkeszteni, azonban ebben nem az Egyház és a katolikus tudományos
ság a felelős, hanem az SF (Science Fiction) - azaz tudományos fantasztikus
könyvek, főként regények divatja, mely egyre nagyobb mértékeket ölt nyuga
ton, főképp Amerikában. A lengyel katolikusok hetilapjában, a Tygodnik
Powszechnyben olvastunk minap róla Tadeusz Dfbski tollából egy kitűnő átte
kintést, amely tökéletesen megmagyarázza, miért kénytelen a teológia állást
foglalni a teljesen fiktív és bizzar kérdésekben.

A tudományos-fantasztikus regény hovatovább komoly versenytársa lesz
Amerikában a detektívregénynek. Az élelmes könyvkiadók sorozatban dob
ják piacra az ilyen elbeszéléseket, különösen mióta az űrrakéta kísérletek na
gyobb ütemben indultak meg. Egy-egy témakört számos könyv tárgyal. Az
írók többnyire álnéven dolgoznak, s egy könyvet néha egész munkaközösség ír
meg.

Az F és SF könyvek mondanivalója két téma köré csoportosítható. Az
egyik, a kisebbik rész. az ember földi sorsát és életét igyekszik elképzelni az
atomkorban. A másik - a túlnyomó többség - azokat az élményeket, kalan
dokat, problémákat feszegett. amelyek a világűr útasait várják. Persze az 'SF
irók éppen úgy belevetik magukat a szenzáció-hajhászásba és a túlzásokba,
mint a detektív- és a vadnyugati regények.

A mindenség argonautáít, mihelyt a subtronikus, psyonikus. antigravitációs
energiákkal hajtott gépei ken kikerülnek bolygónk légköréből. a veszedelmek
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végeláthatatlan sora fenyegeti mindenfelől és minden pillanatban. Verne és
Wells fantasztikus regényei ártatlan gyermekmesének hatnak az SF-ek kaland
jai mellett. Az, hogy a motorok a Földtől tíz évnyí távolságban elromlanak, a
legegyszerűbb esetek közé tartozik bennük. Az egyik regény leírja, hogyan
közelít meg a mentőexpedició egy ilyen elromlott és az űrben tehetetlenül le
begő hajót. Amikor a mentők kinyitják az űrhajó ajtaját, ijesztő látvány fo
gadja őket. A súlytalanság állapotában lebegő emberi csontok tömegébe ütköz
nek. A szerkezet mélyében egy elcsigázott, éhezéstől félőrült asszony kerül elő

gyermekével, pisztolyt szegez a mentőkre s közben odaszól a gyermeknek:
"Nézd, nézd, ennivaló I"

Vad kalandokkal kísért az SF-ekben az idő is. Az utasoknak több száz
esztendőt kell gépeiken tölteniök, míg céljukat elérik. Az írók többféleképp
igyekeznek megoldani a problémát. Egyik rész. a kívánt időtartamra meg
állítja hősei életfolyamatait. Mások a legujabb bölcselet idő-elméleteit hasz
nálják fel. Eszerint az idő nem míndenütt állandó: szakadások, "alagutak" van
nak benne, amelyeken át egyetlen pillanat alatt más világokba lehet jutni. Is
mét más írók aspiritiszták fogalomtárából kölcsönöznek és a dematerializáció
segítségével viszik hőseiket egyik csillagról a másikra. Persze, a közlekedés
módszerei egyre fejlettebbek s a csillagközi menetidők egyre rövidebbek lesz
nek. Igy történik meg, hogy az első utasokat, akiknek ötszáz évre lesz szüksé
gük, hogy eljussanak a Proxima Centauri csillagra, mire oda érnek, már ott
várják a gyorsabb gépekkel közlekedő szépunokáik, akiknek csupán néhány
percre van szükségük az utazáshoz.

Az égitesteken íszonyatos mély, sziklás szakadékok, égő óceánok, mérhc
tetlen sivatagok, dzsungelek várják az utasokat. A szakadékokban és a sárten
gerben háznagyságú amoebák, nyálkás váladékkal borított hústömegek lesel
kednek és rontanak rá gyorsvonati. sebességgel a bátor felfedezőkre. Jaj an
nak, akit elérnek! Elképzelhetetlen titokzatos szörnyek élnek a távoli égitestek
hegyeinek barlangjaiban, rádiójelek által érintkeznek egymással és kilomé
ternyi hosszú csápok kal ragadják meg a földi embert.

Vannak az SF-ekben csillagok, ahol a virágok olyan illatot lehelnek, ami
től a földi vándor mindent elfelejt, családot, munkát, ételt és a Nirvána közö
nyébe merül. Az egyik csillag légköre a Földünkére emlékeztet. Az odaér
kezett űrutasok leveszik védő maszkjukat. És nyomban valamilyen ismeretlen,
megmagyarázhatatlan tényező hatása alá kerülnek. Megszűnnek tudatosan gon
dolkodni és Freud receptje szerint kezdenek élni. Az egyik, aki még nem vette
le a -maszkját, látva társai sorsát, bölcselkedni kezd: maradjon-e ember a szó
teljes értelmében, vagy vesse-e el öntudatát és csatlakozzék-e a többiekhez.
Nem bírja el az egyedüllétet, s ő is lerántja maszkját.

Az SF írók túlnyomó többsége magától értetődőnek tartja, hogy az égi
testeken értelmes lények laknak. Kezdetben sokat emlegették a B.E.M.-et-o
Bug- Eyed - Monstert (a rovarszerű szörnyet). Valamivel alacsonyabbrendű

az embernél, hatalmas kopasz feje van, melyet lila erek hálózata borít, kezek
helyett karmokkal van ellátva és legfeltűnőbb rajta a dülledt, rovaréhoz ha
sonló szeme. Legújabban az SF írók nem szerepeltetik a B.E.M.-et. Altalá
nossá vált a felfogás közöttük. hogyavilágegyetemet az emberhez hasonló
lények népesítik be, csupán a fejlődés különböző fokán állanak. Külsőleg fő

képp bőrük, hajuk és szernük színében térnek el. Az űrutasok skarlátszemű

és zöld bőrű emberekkel is találkoznak a csillagokon.
Vannak az égitestlakók között olyanok, akik még a csiszolatlan kőkor

szakban élnek, de legtöbbjük az emberéhez hasonló fejlett társadalmat alkot.
Vannak e társadalmak között egészen tökéletesek, ahol egészen magasrendű tör
vények uralkodnak, de vannak olyanok is, ahol kötelező a gonoszság, ahol sok
kalta több a bűn, mint a Földön.

. A világűr lakói először rendkívül nehezen értik meg az embert. Az egyik
regényben a távoli csillaglakók elfogják a földi űrutasokat és kalitkába zár
ják őket. Ezek mindenképpen szeretnék megértetni velük, hogy ők értelmes
lények. Mindenfélével próbálkoznak, jelbeszéddel, geometriai ábrákkal. Sem
mivel se tudnak hatni fogva tartóikra. Az egyik fogoly földi utas a nagy kali t-
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kában, ahol őket őrzik, valamilyen kis állatkát talál. Maga is kalitkát készít
és beleteszi. Erre a csillaglakók nyomban szabadon engedik őket. Abból látják
meg: értelmes lényekkel van dolguk, hogy ezek a kalitkába tesznek más lé
.yeket.

Arra vonatkozóan, hogy eddig miért nem jelentkeztek a csillagok lakói
előttünk és miért hem igyekeztek velünk felvenni a kapcsolatot, több elmé
letet képviselnek az SF írók. Egyesek szerint a csillagok egy .része antirnateriá
ból van, a lakói a földi viszonyok közott nyomban megsemmisülnének. Mások
szerint a Föld a mindenség egyik eldugott sarkában van, nem törődtek eddig
vele. Ismét mások szerint, igenis, jelentkeztek a Földön régebben is csillagla
kók, sőt most is tudnak rólunk és hatnak ránk, csak a rni érzékszerveink nem
alkalmasak, hogy itt a Földön észleljük jelenlétüket.

Hamarosan megismerjük őket majd és azok is bennünket, a terránokat, a
Föld, illetve a Sol III. lakóit. Az ember különös ismertető jele a mindenségben:
az űrutasok hatalmas maszkja és az övükben lógó atompisztoly. Bebolyongjuk
a mindenség csillagait, visszük számukra lényünk kettősségét: a jót és a rosszat.

Érdekes megemlíteni, hogy az SF-ek nem igen feszegetnek vallási kérdé
seket. Ha mégis ki lehet emelni bennük valamilyen általános vallási jellegű

elvet, az a következő két tétel: 1. Valahol az azur kékség vagy a bársony fe
keteség mögött van Valaki. 2. Ne tedd másnak, ami neked rossz. Meg kell
állapítani, hogy katolikus jellegű SF könyv úgyszólván nincs. Az új irodalmi
irányzat még nem találta meg a maga Chestertonját.

Azért ismeetettük ilyen részletesen - bár távolról se kimerítően - az SF
ek mondanívalóját és témakörét, hogy lássuk. milyen problémákat vétett fel
az űrhajózás világszerte. Nem kell sokat bizonygatni, az elmondottak után,
hogy például az átlag amerikai, aki eddig a piff-puff regények sekélyes szelle
miségében problémátlanul lubickolt, az SF könyvek révén egy tucat olyan
probléma elé került, amelyek elől eddig a homokba dugta a fejét. Azon se le
het csodálkozni, hogy mindez megzavarja. Amit eddig a civilizáció kényelmével
eltakart és elhessegetett magától - most úgy tárul fel előtte, mint egy bor
zalmas szakadék, arnibe bele kell ugrania.

Élet és halál, az ember mivolta, lényege, jövendő sorsa kavarog körülötte
iszonyatos víziókban. A SF könyvek a lét végső kérdéseivel gyötrik olvasőtkat.

bár rendkívül csodálkoznék az átlag olvasó, ha valaki azt kezdené magyarázni
neki, hogy amivel etetik: filozófia és metafizika.

Az SF könyvek hősei egyben alapvetőerr különböznek Verne fantasztikus
írásainak alakjaitól. Verne hősei gyermekien derűs. optimista emberek. Az SF
ek tele vannak félelemmel. A vizió, amit olvasóik elé varázsolnak: kegyetlen,
tele van vrlágvéghangulattal. Az atom és a világűr eddig ismeretlen titkainak
feltárulása olyan eszközöket ad az ember kezébe, amelyekkel népeket és fajo
kat lehet kipusztítani. Lesznek emberek, mondják az SF írói, akik rendkívüli
tulajdonságokra tesznek szert. Új embertípus alakul ki: a homo superior, aki
tekintetével tud ölni és halhatatlan lesz. A többi embert pedig rabszolgájává
teszi, termitizálja.

Az amerikai átlagolvasó hajlamos rá, hogy amit a könyvben olvas, rádió
ban hall, televízióban lát, akkor is valóságnak vegye, ha az csupán játék. Em
lékezetes az a pánik, amely Orson Welles egyik fantasztikus tárgyú rádió-hang
játékának nyomán tört ki a new-yorki hallgatók közőtt. Emberek halálos ré
mületben kezdtek menekülni, amikor a rádió a játéknak megfelelően harsogní
kezdte, hogya Mars-lakók megtámadták az Egyesült Államokat.

Az SF regények hatása alatt felszökött az amerikai idegorvosok pacieriturá
jában az olyan betegek száma, akik azon panaszkodnak, hogy mindenütt a skar
Iátszemű, zöld bőrű csillaglakók leselkednek rájuk és settenkednek hátuk
mögött.

Természetes, hogy az SF divat nyomán a papokat, teológusokat is mindenütt
megostromolják a kérdésekkel, mi az Egyház álláspontja a világűr esetleges más
lakóival kapcsolatban. Az Egyház nem utasítja el mereven és fölényesen a
kérdéseket, amint az édesanya se inti le a gyermeket, aki a kacsalábon forgó
vár és a hétfejű sárkány felől faggatja. Akármennyire is levegőben lógónak
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látszik a kérdés és a reá adott felelet, előveszi a kinyilatkoztatás fényével
megerősített józan emberi észt és igyekszik megnyugtatni az embert: bármit
talál a mindenségben, minden Isten teremtménye.

, Nem először kísértik ilyen rémképek az embert. Az ókor .és a kőzépkor is
benépesítette óriásokkal és szörnyekkel azt a világot, amelyet nem ismert. Az
.argonauták mondája, Odysszeusz kalandjai, Lukianosz és a Phisíologus fantá
ziája nem maradnak el az SF íróké mögött.

Az ókorban és középkorban itt a Földön voltak az egylábú emberek, az
antipodák, ellenlábasok, az óriások, törpék, a hajókat faló szörnyek, gyógyító
és rontó kövek, nírvánát lehelő füvek. Addig mcsolygott rajtuk a tizenkilen
cedik és huszadik század embere, amíg egyszer csak, íme, a csillagok felől, a
technika legujabb vívmányai nyomán támad fel újra előtte a mesék világa.

Az Egyház nem mosolygott az ókor emberen, a középkorén se, a modern
ember chiliasztikus rettegésén se mosolyog. Az Egyház mindig mindent komo
lyan vett, ami az embert érdekelte, vonzotta vagy riasztotta. Elkísérte mindig
minden kalandjára, akár a szellem, akár az anyag, akár az egyén, akár a kö
zösség, akár a művészet, akár a tudomány világában történt az. Lényegében
míndíg ugyanazt tanította, amit a csillagok védőmaszkos, atompisztolyos ván
dorának is mond: higyj Istenben és tartsd magad az erkölcsi törvényekhez.

(Sinkó Ferenc)

CABIRIA EJSZAKAI. F e II i n i olasz rendező új filmje lényegében azt
a világnézetet tükrözi, mellyel a közönség már Úton című alkotásában is meg
ismerkedett. Maga a vilá.gnézet, az életfelfogás a modern katolikus ·irodalomból
táplálkozik, abból az irányzatból, melynek Mauriac és Graham Greene a legis
mertebb képviselői.

Ez az életfelfogás, mely egy katolikus realizmus törekvéseinek felel meg,
sok vita tárgya. A naiv vallásosság, az élettől elszakadó, kiagyalt megoldásokat
kereső happy-and ellenhatásaként jött létre, akár maga a francia katolikus
irodalom.

Ez az irány korunk szellemének mély gyökereiből táplálkozik. A csodavá
rásból kiábrándult, illúziótlan életszemlélet, mely külörfleges érdeklődéssel for
dul.JL társadalom elnyomottjai és elesett jei felé - a második világháború óta
méginkább érthető. Hogy nem maradt meg az irodalom keretei között, hanem
a modern művészeti ág, a filmművészet is átvette - természetes.

Itt azonban találkozott a régebbi filmművészet örökségével is. Ez az örök
ség a második világháború előtti francia, úgynevezett "lélektani" filmekig
nyúlik vissza.

Emlékezünk még ezekre a filmekre, melyek ugyancsak a társadalom mély
ségeit kutatták. Az ábrázolás mögött azonban nem állott semmiféle szándék,
.semmiféle célzat a művészi kifejezés puszta örömén kivül. Itt tanultuk meg,
hogyan lehet a látvány nagy élményét, melyet korábban csak a festészet és
szobrászat tudott megvalósitani, a lélek mélységeire visszavezetni. Csakhogy a
film a vonalak, a fények és árnyékok kifejező eszközei. mellett még magát az
élet elvét, a mozgás folyamatát is ábrázolhatta. Ez a művészi technika tudta a
magyarázkodás, a felesleges bőbeszédűség kezdetlegességeit elhagyva, nagy él
ménnyé avatni egy arcizom megrándulását, egy kiégett cigarettacsutka elha
ji tását.

Fellini filmje örökölt az illúziótlan, katolikus realizmus irodalmától, örö
költ a régi, francia filmektől is, de új úton halad. A probléma ugyan,
melyet a "Cabiria" felvet, a. tisztaságra vágyó. utcalány problémája, elcsépelt
nek mondható. De itt nem is a téma, a "mese" a fontos, hanem a módszer,
mellyel a film a téma mögött álló, lényegesen jelentősebb tartalmat mondja el.

A témát a kaméliás hölgy óta ismerjük: bűn és tisztaság egymásmelletti
ábrázolását. De mig a romantika egyoldalú eszményitése a valóságtólméssze
kanyarodott el, addig a film a modern kor illúziótlan vallomása. Annyira hi
ven igyekszik tükrözni az életet, hogy a felfogás kialakitását szinte egészen
a közönségre hagyja. Nem szónokol, nem beszél rá semmire, csupán ábrázol.
Az utcalány hiába sóvárog a tisztaságra, hiába imádkozik, hogy megszabaduljon
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életétől, csalóka remények után fut, mikor csodát vár: élete körülményei visz
szahúzzák.

Ennyi a történet, s ezt egyantikatolikus film is nyugadtan elmondhatná.
Miért érezzük e mondanivalót katolikusnak?

Ezt a film tisztán művészi eszközökkel éri el. A külvárosi éjszakában fel
tűnő zarándokcsapat, mely elhalad az utcalányok csoportja mellett, a fények
és árnyékok sajátos elrend1?zésében fejezi ki a túlvilági hitet. Nem történik
semmi rendkivüli, a művészi éppen az, hogya köznapi valóságot tudja a misz
tikus felfogás szolgálatába állitani. Az éjszakai lámpák fényköre és a lehülő

levegő ködpárái a magasabbrendű létezés sejtelmét ébresztik fel.
A kegyhely-jelenet reálisan bemutatott, tülekedő légkörében, a hamis örö

mökre tolongók sokaságában éles különbséggel válik ki Cabiria, az egyetlen,
aki helyesen fogja fel társai között a zarándoklás értelmét. Mig a többiek csak
saját kényelmük, sőt, egyenesen bűnös életük megerősítését kérik, addig Cabi
ria, földig roskadó alázattal esedezik élete megváltozásáért.

A film döntő jelenete azonban a hipnózis. Olyanféle eset, ~int amilyet
Thomas Mann is megirt "Mario a varázsló" cimű elbeszélésében. A hipnotizőr,

gúnyos udvariasságával és arcpiritó kegyetlenségével, szimbolikus alak. E
szimbólum értelmét nem csak a fején ágaskodó gumiszarvak fejezik ki. Pro
dukciója azonban, mellyel vigyorgó csőcselék elé tárja a lélek legszentebb,
legbelsőbb titkait, egyúttal Isten művét hozza napvilágra a lélek ismeretlen,
tudatalatti mélységeiből.

Ez a jelenet minden magyarázkodásnál és minden eszményítésnél jobban
kifejezi a mondanivaló lényegét. Azt, hogy Cabiria, akinek szűkreszabott tu
datvilága hasonlatos többi társnőjéhez, a groteszk és nem-finom felület mögött
hamvas leányságot rejt. Lelki leányságot a tudat alatt: tisztaságot. A kegyhely
jelenet őszinte javulni akarása is ebben a rejtőző tisztaságban kap értelmet.

Ezek után, szinte azt mondhatnánk, már minden mellékes. Mellékes, hogy
nem történik csoda, mellékes, hogy csalódik reményeiben, a legnagyobb csoda
ez a rejtett tisztaság, melyet bűnös élete közben is megőrzött.

Mintha a kis, kolduló, laikus fráter is erre figyelmeztetne, amint karika
tura-alakja tovább poroszkál az országúton: "A legfontosabb Isten kegyelme."
De ez a kegyelem rejtve van, a lélek titkos mélyén, és nem mindig lehet. meg
ítélni könnyelműen a külső cselekedetekből. Akit Isten meg akar tartani, meg
tartja tisztának ér mocsárban is. Az igazság érvényes, akármilyen esendő, ne"
»etséqes, vagy talán éppen bűnös látszatban jelenik meg. Akinek fülei vannak
a hallásra, az mindig meg fogja hallani a kegyelem tiszta hangját, a gyarlósá
gok disszonáns kórusában is.

A főszerepben a már ismert Masina olasz filmszínésznő kiváló alakítást
nyujt. Játéka mély átélésen alapszik. Lélekábrázolást ad mikor a közönség
előtt egy öntudatlan megtérést mutat be. Mert annak ellenére, hogy "csoda
nem történik", vagyis a külső körülmények nem változnak, Cabiria lelkében
mély átalakulás megy végbe a tudat alatt. Ö nem veszi észre, azt his.zi, a régi
maradt. Éppen a szenvedések hatására kelt fel azonban ben'v? a, tisztaság igé
nye. S újból csalódva és újból szenvedve, ez az igény már eltörölhetetlen. Ép
pen azért, mert fáj. Az utolsó jelenet könnllező mosolygása arra utal, hogy. a
tudatalatti mélyben lejátszódó átalakulás akkor is érvén'lJ"'s. ha a külső körül
mények még nem alkalmazkodnak hozzá. De a remény mindig él.

Ami a felvételezés technikáját illeti, az új olasz film elvontabb természe
tű, mint a régi francia: inkább a történések pergésére, mi,.,t a l-itvinyra helyezi
a fősúlyt. Nem juttat oly kiemelkedő szerepet a képzőmű7)r5szet elemeinek az
arcizmok játékában, vagy a testi körvonalak kife1ező wr,,'Í;;b o .... T'akarékosab
ban bánik a premier-planokkal. S ez nem mindig hátTlÍ:1l1/fI" s"ít. sokszor egy
szerűbbé, gördülékenyebbé válik. atmoszjéráia nem oly tnllos~tő. mint a há
ború előtti, "lélektani" francia filmeké. De olykor sokat veszit a részletezés
megejtő bájából. '

Hogy nincs megoldás? Hógy a szenvedésnek nincs »éae ? Ez már nem a
[ilm, hanem az élet problémája. A művészi alkotástól nem .."'"'tep"ldást" várunk,
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hanem kifejezést, jelentést és ábrázolást. Ha ezeknek a követelményeknek meg
jelelt és sikerült kifejeznie az életben rejlő tragikumot, ábrázolnia az élet folyá
sát a maga egészében, és titokzatos szimbólumokban, fények é$ árnyak rejtel
mes játékában utalni egy magasabbrendű létezéere - akkor nem lehet gán
csusik ellene.

"CabiTia éjszakái" megfelelt ezeknek a követelményeknek. (D. D.)

JEGYZETLAPOK. (Két hét Goethével.) Az év első két hetét Goethe társa
ságában töltöttem. Akárhonnét közelíti meg az ember, előbb-utóbb a bűvöle

tébe .kerül. Nagyon dús nyári éjeken szokták mondani: hallani a fű növését.
Aki Goethét olvassa, hallja az ember növését. Elindul Itáliába; bevallott "tu
datlanságában" is tudálékos, majdnem ellenszenves. Az embernek óhatatlanul
eszébe jut Cocteau verse, az Ein Zwei Drei:

Nézzétek csak az öreg Goethét mint egy
kecske ugrabugrál a Vezuvon;
kezében egy görög könyv, egy herbárium
meg egy lepkefogó háló.
Nagy darabokat tördel le a Vezuvból,
zsebébe tömködi mind.
Mert Eckermann vakációja lassan
végére jár.

Aztán egyszerre csak azon kapja magát az ember, hogy - megszerette Goethét.
Hol, mikor történt a varázslat? Nápolyban? Sziciliában ? Már nem bosszant,
ha képtelenségeket mond egy-egy képről. Sőt, már nem is mond képtelensé
geket. Már hallani a növését: évgyűrűkben nő, mint a fa. Teljesebb lesz min
den élménnyel, minden ismerettel; ez az óriási tölgyszervezet állandóan emész
ti, asszimilálja, testévé dolgozza föl a világot. A vihartól is csak lombosabb
lesz.

Talán ezért nem "cikk" ma egyeseknek. Tekintélynek tekintély; Goethét
nem illik leszólni, Goethét illik tisztelni. Csak éppen "nem cikk". Egy mai fia
taltól hallottam, nagyon jellemző; "Goethe nekem nem imponál" - mondta.>

Ennek a szónak: klasszicizmus - sokféle értelme van. Goethe klasszicizmusa,
bizonyos klasszikus emberi magatartás, klasszikus "életvitel": ez az, ami "nem
cikk". Ez az, ami "nem imponál". Maholnap esztétikai értékmérő lesz (sőt ta
lán máris az nem egy helyütt), ha valaki - költő, festő, zenész - "jól kife
jezi kora fájdalmas zűrzavarát". Annál ritkábban rnéltányolják a "túl igényes
barátok" (hogy Éluard egy híres versének dedikációját idézzem), ha valaki
"jól legyőzte korának - vagy magamagának - fájdalmas zűrzavarát". Akik
minden diszharmóniáért lelkesednek, hajlarnosak rá, hogy tninden harmóniát
fitymálva elutasítsanak, mint bárgyú együgyűséget.

Persze van együgyű harmónia is; van szimpla harmónia; van harmónia,
ami voltaképpen igénytelenség. Nem Pósa Lajos harmóniájára gondolok, még
csak nem is Szabolcska Mihályéra. De van goethei harmónia, van leonardói
harmónia; van ki küzdött, kivívott, kiérdemelt harmónia; van egyensúly, amely
az értelem és akarat statikai remeklése a káosz fölött. Mint Goethénél. Van
szintézis, amit az ember önmagában teremt; önnön ellentéteit legyőzve egy
lépcsőfokkal följebb lép önmagában. Rendezi magát és világát.

Mint Goethe. De már találkoztam olyannal, aki legyintett a nevére: démodé.
Persze nem minden szava szentírás, és van a művében, ami elavult. De a
tudva és akarva való növekedés példája - az nem avult el. Emberi klasszi
cizmusa nem avult el. Nemis avulhat el miridaddíg, amíg az emberiségnek
mégiscsak az egész emberek lesznek az eszményei.

(peyrefitte védelmében.) Félreér,tés ne essék: nem a Szent Péter kulcsai
mellett akarok apológiát írni. Az sem érdekel, regény-e vagy pamflet, érde
kes-e vagy uJ;lalmas,· igaz-e vagy hazug. Csak egy róla írott bírálatról aka
rok beszélni, sőt annak is csak egy szakaszáról.

A kritikus megrója a könyv "kényszeredett kifejezéséért" az írót. Mas
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abbé közvetlen közelből látja, tapasztalja mindazt, ami Rómában nem épüle
tes, s amit a kevéssé jóindulatú szemlélők egyszerűen "boszorkánykonyhának"
szoktak nevezni. A kritikus úgy gondolja, ezek a dolgok mind azt bizonyít
ják, hogy az egyház "szemmel láthatólag - előbb vagy utóbb - megérett a
pusztulásra". Hogyan képzelhető el akkor, hogy Mas abbé mégis "megmarad a
szervezeten belül" ? - kérdezi; és kifogásolja "ezt a gyanús heppiendet".

Peyref'itte-nek azonban esze ágában sem volt. hogy heppienddel zárja köny
vét. Mas abbé számára, ha valóban hívő - és az -, ez a természetes, a kö
vetkezetes, az egyedül lehetséges magatartás. Nem pusztán amiatt a "törté
nelmi" megfontolás miatt, hogy ha ez a sok hibával küszködő egyház, ha ez
a romlatag Róma kétezer évig fönnállt, csak eldiceg-döcög az elkövetkező

kétezerben is. Nem - hanem azért, mert tudja, hogy az egyház isteni intéz
mény, de emberi intézmény is; s amennyiben emberi, annyiban romlatag, bot
lásra, bűnre hajlandó - hogy mennyíre az, azt ékesen bizonyítják az egyház
történet lapjai. Persze bizonyítanak mást is, bőven - de erről most ne be
széljünk. Beszéljünk a botrányokról. a hibákról, a visszaélésekről. Sándor pá
páról és Simia kardinálisról. A rossz papokról és a símmóníákról. Az evan
gélium iránti hűtlenségekről és a politikai baklövésekről. Az egyház időnkinti

összefonódásáról a .világí hatalommal (amiből persze mindíg az egyháznak
volt kára). Trón és oltár végzetes szövetségéről a francia restaurációban (ami
nek Franciaország elhitetlenedése lett a következménye). A negyvennyolcas le
hetőség oktalan elmulasztásáról, a polgári kapitalizmussal való "szövetség
ről", a munkásosztályelvesztéséről (amit XI. Pius pápa a tizenkilencedik szá
zad nagy botrányának nevezett). Mindezek, és még sok más, mit bizonyítanak?
Azt, hogy ami emberi, az tökéletlen. Azt, hogy az egyházban tovább folyik
Krisztus szenvedése, megcsúfoltatása, arculköpetése, agóniája.

De Mas abbé tudja, s aki igazán hívő, az vele együtt mínd tudja, hogy ez
az egyház mégis Krisztus egyháza; és nem jó vagy rossz papjaiért hisz Krisz
tusnak, hanem Krisztusért hisz jó papjainak és szenved rossz papjai miatt.
Igazi hivő számára semmiképpen sem érv hite, vallása, egyháza ellen az, amit
úgy szoktak fölsorolni, hogy "az egyház bűnei". Tudja, hogy a konkoly együtt
nő a búzával; nem az ő dolga az, hogy a konkolyt tépegeese. Az ő dolga az,
hogy nőjön. S hogy magában minél kevesebb helyet adjon a konkolynak.

Hogyan maradhat meg Mas abbé "a szervezeten belül"? Mert hisz. Ho
gyan ábrázolhatta őt ilyennek Peyrefitte? Azért, mert ilyen. Ha nem ilyennek
ábrázolná, megmásítaná a valóságot - s vétene írói lelkiismerete ellen. Ezt
azonban nem tette. Gallikán haraggal .Jeleplezte" Rómát (s csak aki a galli
kanizmust érti, értheti meg egész szemléletét. magatartását, indulatát - mert
mindennek több százados hagyománya van); indulatában egyet és mást alig
hanem ferdén látott, ferdén értelmezett; mindennek a sötétebbik oldalát nézte,
azt is akarta nézni - a franciák, főként a gallikán meggyőződésűek. általában
szeretik, márcsak történelmi hagyományból is, feketébbnek látni azt, ami
"ultramontán". De azért bár túl a hegyeken (illetve az ő szemléletük szerint
"innét"), ők is csak "az intézményen belül" nézik, szidják, bírálják. S belül is
maradnak, mint Mas abbé, Mert akármilyen: mégis Krisztus egyháza, így amint
van. Una. És sancta.

(Kapcsolatok.) Baudelaire híres versének címe ez, színek, hangok, illatok
korrespondenciájáról. De én egy másfajta korrespondencíára gondolok, más
módjára annak, "ahogy a távoli vísszhangok egyberingnak". Távoli századok
ból, más országokból, más-más nyelven mintha visszhangoznának egymásnak
a költők. Nem is egymásnak: egy valamire adnak visszhangot más-más kor
ban, nyelven, hazában. S az ember ámulva hallgatja, "ahogy a távoli vísszhan
gok egyberingnak".

Petőfi, "Pacsirtasz6t hallok megint" ... "Eszembe jut dalodrul a - Köl
tészet és a szerelem" ... És háromnegyed század múlva Apollinaire a "Madár
dalol"-ban: "Bakáknak ő a szerelern - Az én szerelmem mint a rózsa" ... Egy
pillanat. mikor elhallgatnak "a távol kattogó halálos gépfegyverek" s dalolni
kezd, két egymástól messzi költő szívében, "tépett bakáknak" ugyanaz a madár.

Egy Babits-vers: ..Játszottam a kezével" - amiért annyit mondták el
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hazafiatlannak, destruktívnak, frivolnak, galádnak. "Csak egyszer lenne még
enyém - s kedvemre csókkal öntenérn, - szívesen halnék azután, - nagyobb
örömmelontanám - kis ujjáért a csobogó vért, - mint száz királyért, lobo
góért !" Ime egy messzi visszhang a tizenhetedik századból:

Nyerjétek meg, ha az istenek engedik,
Nyugat tájait és Kelet vidékeit,
S ahol rózsája ring a Tenger Asszonyának;
Igázzátok le a liliomos hazát,
És parancsoljatok bár az egész világnak:
Mindennél többet ér egy csók, mit Philis ád.

A jó Tristan l'Hermite-et azonban nem fogta pörbe semmiféle vadul sovi
-niszta közvélemény azért, mert - igaz költő médjára - utálta a háborút, s
ezt a maga költői-szerelmea módján meg is mondta. Háborúzni háborúzott a
tizenhetedik század is, de legalább rossznak tartotta a háborúzást, Annak a
képtelenségnek az emberekre kényszerítése, hogya háború olyan szükséges jó,
amiért minden tisztességes embernek lelkesednie illik - ez a polgári impe
.rializmus leleményes találmánya volt. A költőket pedig, akik a maguk naív
(vagy harcos) őszinteségében kijelentették azt a valódi közvéleményt kifejező

rneggyőződésüket, hogy "Philis csókja", vagy "kedvesük kisujja" (illetve mind
az, amit ez jelenthet: békesség, otthon, család) többet ér nekik uralkodói (vagy
uralkodó-osztályt) érdekeknél s érdekükben mondvacsinált lobogókért - az
ilyen rakoncátlan költőket pellengérre állította. Az idő azonban igazságot tesz;
bebízonyítja a költők igazát: azt, hogy "Philis csókja" valóban többet ér az
esztelen háborúknál; és hogy az emberek mind kevésbé hajlandók erükből a
"csobogó vért" olyan érdekekért ontani, melyekhez igazában semmi közük.

(r. gy.)

•
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