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Nyugati Magyar Keresztyénség
Emigrációnk, mint minden emigráció, telve

van — néha túlfűtött — érzésekkel és gondo-
latokkal. Keresi egymást magyar és magyar
azon az egyetlen síkon, melyen egymást meg-
találhatja: a nyelvben.

Elszakadhatunk az ország földjétől, a család-
tól, a néptől, de benne maradunk a nyelvben,
mert bennünk marad az édes anyanyelv.

Nekünk ma a nyelvünk a hazánk.
Vájjon csak a hazánk?
Tudunk-e zsoltárt énekelni, tudunk-e imád-

kozni más nyelven mint magyarul? .. .
A lelkünk mélye s benne anyánk dala, apánk

intése magyarul csendül, magyarul zendül meg
akkor is, ha Magyarországot nem két, hanem
huszonkét évvel ezelőtt hagytuk is el.

Ezért indult meg 1957. márciusában új útjára
a Jöjjetek.

Első vezércikkünkben akkor azt írtuk, hogy
a lap programmja három szóban foglalható
össze: Nyugati Magyar Keresztyénség. E három
szóban azért, mert a mi nyugatiságunk magyar
és keresztyén, magyarságunk nyugati és keresz-
tyén, keresztyénségünk nyugati és magyar.

Ez a programm azt jelenti, hogy hangot kí-
vánunk adni a magyar keresztyénség szavának
a magyar sajtóban. A magyar keresztyénség
szavának úgy, ahogy az a maga történelmi al-
katában évszázados táptalajában, a Nyugatban
él. A szabad magyar keresztyénség szavának,
amely odahaza szinte teljes hallgatásra van
kényszerítve. A keresztyén hitnek kívánunk
hangot adni anélkül, hogy bárkire bármit is rá
akarnánk kényszeríteni.

Ez mindenekelőtt türelmet és szeretetet
jelent. Megértést, szeretetet és türelmet ember-
társunk iránt, bárki legyen is az. —• A nem-
zeti, vallási, vagy egyébfajta gyűlölet áttörését.
Ez a szerető tárgyilagosság — önmagunk legyő-
zése árán is — a keresztyén ember számára
parancs: „Szeresd felebarátodat, mint maga-
dat". Mindez persze sosem jelent sem megal-
kuvást, sem álmos elszenderedést eszmei vagy
gyakorlati téren. Megőriz azonban attól, hogy
elvakultak legyünk s a — néha szinte szentté
magasztalt — szűk válaszfalak szemellen-
zőjétől elveszítsük szemünk elől az igazi, örök
célokat. Az evangélium fényében mindnyájan
a magunk meztelen emberi létében állunk.

A Jöjjetek csupán alkalmat kíván nyújtani
arra, hogy benne emberek egymással találkoz-
zanak. Nekünk nem kész dogmákra van szük-
ségünk, hanem egyházak, világnézetek, politi-
kai és társadalmi választóvonalak felett —
találkozásra egymással és Krisztussal, hogy
nap mint nap újra keressük az utat, amelyen
őt követhetjük, őszintén, tettetés nélkül, hittel
s tisztelettel egymás hite iránt.

Az elmúlt hónapok során minden bizonnyal
világos lett mindenki számára, hogy a Jöjjetek

független lap. Ez azt is jelenti, hogy nem „egy-
házi lap". Szerkesztői református keresztyének,
akik hiszik, hogy szükség van a magyar keresz-
tyénség szabad fórumára, melyen a keresz-
tyénség és az egész emberi kultúra fájó és
örömteljes kérdései egyaránt szőnyegre kerül-
hetnek.

Ezt mi úgy értelmezzük, hogy lapunkban nem
csupán azokat igyekszünk szóhoz juttatni, akik
velünk mindig, mindenben egyetértenek. Véle-
mények és nézetek tiszta találkozója gyümöl-
csözőbb és igazabb minden önigazoló szónok-
latnál. Hiszen mi sem lenne könnyebb, mint
templomot - emelni önmagunk csalhatatlan-
ságának. Eféle bábeli versenyben azonban nem
kívánunk résztvenni.

Az ember világa egy. Keresztyéni és magyar
mivoltunk is egy egészet képez. Nekünk mint
magyaroknak is találkoznunk kell egymással.
Meg kell tanulnunk hallgatni egymásra s tisz-
telni egymás véleményét. A magyar történelem,
a társadalmi, gazdasági és politikai élet ezer
problémája bennünk mozog, bennünk él. A
magyar irodalom, a magyar vers sokak számára
idegenben olyan szükséglet, mint amindennapi
kenyér. Hogyne igyekeznénk akkor minél több
figyelmet szentelni a magyar szellemvilágnak,
melyben szívünkkel-lelkünkkel gyökerezünk.

Egyben meg vagyunk győződve arról is, hogy
a Nyugat kérdéseinek is figyelmet kell szentel-
nünk. Most, mikor Magyarország ettől a Nyugat-
tól szinte hermetikusan van elzárva, most, több
mint egy évtized rendszeres ideológiai ^iskolá-
zása" után, tudatosait fel kell vennünk a fona-
lat, mely bennünket a Nyugathoz köt. Nem
mint örökbetévedetteket Európába, nem mint
„keletieket", hanem mint a Nyugat szerves
részét, amelybe természetesen beletartozunk.
A Nyugat problémái a mi problémáink, mert
mi és a Nyugat egy vagyunk.

Ezeket gondoljuk mi — a szerkesztőség •.—
röviden a lapról. Ezekkel a gondolatokkal szer-
kesztjük azt hónapról hónapra. Szeretnénk
azonban azt-is tudni, mit gondolnak olvasóink
a Jőjjetekről. Elhatároztuk ezért, hogy lapunk

ezen számában kérdőívet helyezünk el avval a
kéréssel: töltsék ki azt kedves olvasóink és
küldjék be a szerkesztőségnek. Tanácsot és
kritikát egyaránt örömmel veszünk.

Egyben avval a kéréssel fordulunk olvasóink-
hoz, hogy fizessenek elő lapunkra. Hosszú
hónapokon keresztül szerkesztettük és terjesz-
tettük lapunkat anélkül, hogy olvasóinkat
rendszeresen előfizetésre hívtuk volna fel. Ab-
ból a gondolatból indultunk ki ugyanis, hogy
előbb be kell bizonyítani, hogy a lápot érdemes
olvasni s hogy az a magyar sajtótermékek
között az emigrációban sajátos szerepet tölt be.
Hogy így fejezzük ki magunkat: nem akartuk,
hogy olvasóink és előfizetőink „zsákban macs-
kát" vegyenek.

A fentiekben elmondtuk, milyen gondolatok-
kal szerkesztettük a Jöjjeteket. Hogy ebből mit
valósítottunk meg, arról egy és háromnegyed
év Jöjj etek-számai tanúskodnak. Nem csupán
általánosan ismert magyar és külföldi írók és
tudósok szólaltak meg a Jöjjetek hasábjain,
hanem fiatal magyar írók egész sora is, a
magyar szellemi élet ígérete. Irodalmi,teológiai,
bölcseleti, művészeti és gazdasági cikkek vál-
takoztak lapunkban, miközben igyekeztünk a
magyar életet és mind a magyar, mind a világ-
keresztyénség problémáit is figyelemmelkísérni.

Ez volt a Jöjjetek múltja és — reméljük —
ennél még jobb lesz a Jöjjetek jövője. Ehhez
azonban most már szükségünk van olvasóinkra
is.

Az Admiraal de Ruyter Fonásnak igen nagy
hálával tartozik lapunk, hogy ennyi időn át a
lap kiépítésének nehéz szakaszában fenntartás
nélkül mellette állt és anyagilag létét biztosí-
totta. A jövendőben azonban szükséges, hogy
olvasóink előfizetés formájában is megmutas-
sák, hogy a lapot szeretik és annak fennállását
szükségesnek tartják.

A Jöjjetek előfizetési ára nem magas. Egyes
országokbari, ahol az ár a többihez és a jelen-
legi helyzethez viszonyítva erősen elmaradt, az
előfizetési díjat a jelen számtól kezdve egyút-
tal normalizáljuk, azaz felemeljük a többiek,
nívójára. Az emigráció ujságáraihoz képest
lapunk még így is egyenesen olcsó.

Beméljük, hogy olvasóink e kérést nem hagy-
ják válasz nélkül és előfizetésüket eljuttatják
vagy az illetékes országos terjesztőhöz vagy
egyenesen a kiadóhivatalhoz.

Most értesülünk arról, hogy a jugoszláviai
keresztyén reíormátus egyház képviselői
májusban és júliusban egyházuk súlyos
helyzetét tárgyalták meg a kormány kép-
viselőivel.

A jugoszláviai református egyház jelentése
szerint a kormánymegbízottak és az egyházi
képviselők az egyház közéleti szerepét is meg-
vitatták. Ezzel kapcsolatosan Jovanovic elnök
a következő kijelentést tette: „Az egyháztól
csak azt kívánjuk: prédikálja hívőinek azt,
hogy ne lopjanak, ne civakodjanak és ne
öljenek." Erre Ágoston Sándor püspök így
válaszolt: -„Ez a feladat nem elégít ki bennün-

ket. Nem elégedhetünk még azzal, hogy csak
erkölcsrendészeti szerepet töltsünk be azáltal,
hogy az embereket a pokol szenvedéseire
figyelmeztetve visszatartsuk a bűnözéstől. Az
emberekkel nem a rossztól való félelmet,
hanem a jó iránti szeretetet kell megismer-
tetni." Az állam feladata, hogy megfelelő tör-
vényeket alkosson és azok alkalmazásával
emelje az emberek életszínvonalát. Az egyház
szerepe ezzel szemben, hogy az emberek „er-
kölcsi szinvonalat" emelje. „Ez csak úgy lehet-
séges, — írja Ágoston püspök, — ha megmu-
tatjuk az embereknek a Kriztushoz vezető
utat. Mi így építjük a szocializmust."
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Nem illik nagy szavakkal, hangos módon
búcsúzni Medgyessy Ferenctől; nem felelne
meg az sem életének, sem művészetének.
Trombitaszó — kürtharsogás nélkül vonult ő
be a magyar művészetbe és még életében e
művészet történetébe is. Életének hetvenhét
esztendejét, műtermének benső világát —
amelybe csak kevesen pillanthattak be, él-
vezve e kicsiny-zömök, halk, de izes-szavú,
nagyszellemű ember barátságát vagy érdek-
lődését — ugyanaz a csönd jellemezte, amely
szobraiból árad. Ez is mutatja, hogy ember és
művész egy s azonos volt benne.

Napikérdések, olcsó divatok mind az élet-
ben, mind a művészetben elkerülték figyelmét;
csak az érdekelte, ami az életben és az ember-
ben változatlarí és örök. Nem tartozott a forra-
dalmárok közé, noha véle új szobrászi gondo-
lat jelent meg a magyar művészetben. Nagy-
részt ő vezette- ki a magyar szobrászatot a
német akadémiák üres, sablonokat ismétlő,
patetikus emlékmű-szobrászatának provincia-
lizmusából.

Sikere előbb volt külföldön, mint hazájában.
Maillol és Despiau javaslatára tüntették ki
1937-ben a párizsi világkiállítás Grand Prix-
jével. A magyar kritika Medgyessy műveit
-szokványos dicsérő jelzők ismételgetésével
kísérte, de művészetének elemzésére, az egyes
művekből való megértésére, kevés kivétellel,
alig vállalkozott. Az 1956-ban megrendezett
nagy gyűjteményes kiállításáig a közönség alig
ismerte Medgyessy munkásságát; azon a tár-
laton azonban a háború után kifejlődött új
közönség önmagára ismert, s ezért az idős,
akkor hetvenötödik évében lévő mester mű-
vészetét szivébe fogadta és magáénak vallotta.
De a fiatalabb művész-nemzedék akkor már
jóideje mesterként tisztelte, noha Medgyessy
sosem volt tanár a szónak foglalkozás-szerű
értelmében.

Zömöktermetű, alacsony, szakállas, mosoly-
gószemű, kevésszavú ember volt. Amit az élet-
ről s emberekről mondani akart, azt a tőmon-
datok egyszerűségével és súlyával szobraiban
kőbefaragva, vagy brpnzbaöntve kifejezte.
Gyermekkori pajtása, iskoláiban társa és
életében testi-lelki jóbarátja, Móricz Zsigmond
egyszer így jellemezte: „Természetes ősember,
ösztönember. Nem paraszt, hanem hajdú, ka-
tona, kisnemes. Olyan mint egy fejedelem
darabontkapitánya. A kard jól állna nék i . . .
Egész debreceniesen beszél, annyira, mint egy
debreceni közember. Nem járt művészeti is-
kolába, már a doktorátusa megvolt, mikor el-
határozta, hogy szobrász lesz. Azt hiszem, a
legmonumentálisabb szobrászunk, de a szemet
megfaragni, szájat a bajusz alatt, rettentő
kínlódás néki. De az egész koncepcióban van
eredetiség és nagy erő."

Medgyessy Ferenc szinte barbár módján
toppant Európába. Az európai művészetnek
akkor a harmóniát és teljességet sugalló
klasszikus értelemben vett monumentális kom-
pozíció modern szellemben való újra-fölfe-
dezése volt a fő, központi problémája. Az aka-
démiák unalmas sémává, tartalmatlan rutinná
csinálták a régi értelemben vett szobor-kompo-
zició elvét. Rodin föllázadt ellenük; indulatá-
ban nemcsak az akadémikus elvet, de magát
a lényeget: a plasztikus formát is áldozatul
dobta. Akik utána jöttek, azok meg geometriai
képletekben keresték a modern szobrászat út-
ját. Medgyessynél maga a valóságmotívum,
szobrainak tárgya határozza meg a kompo-
zíciót; a szobrásznak már csak a kiválasztás
és megválasztás szerepe juthatott. így, a
francia Maillol realizmusához hasonlóan, de
sajátos magyar úton egy népi szépségideál
szobrászi kifejezőjévé lett.

Medgyessy Ferenc művészetében a magyar
parasztság vált művészetté; egy etnikailag
meghatározott magyar népi ideál formába
érő szépségét tudta szobrászi gondolatának
hordozójává tenni. Ez a testi ideál az ősi föld-
mívelő foglalkozásban, a szabad ég alatti
munkában erőssé és termékennyé érett emberi

test szépségét mutatja; nincs mása a művészet
történetében. Típusai örök típusok, éppúgy
tartozhatnak múlthoz, mint jelenhöz. A tar-
tósság és állandóság, az örök emberi volt az,
ami érdekelte; valószínűleg ennek tudható be
az a kővé és bronzzá vált csönd és nyugalom,
ami művészetét annyira jellemzi.

A keresés szenvedélye kisérte végig művész-
pályáján; ebben is rokon kora nagy mesterei-
vel; de Medgyessyben volt egyfajta paraszti
önmérséklet, vagy kálvinista puritánizmus,
ami ezt a szenvedélyt óvta a szélsőségektől és
emberközelségben tartotta.

Egyszer azt mondta: „Legalább kétszáz évi:
kellene élnie a szobrásznak, hogy kifejlődhes
sék" — s körbe mutatott műtermében, ahc
állványokon, polcokon álltak a vázlatok, ké

• szülő szobrok, félbehagyott alkotások. Amikc
mondta, magára gondolt, a tőle megszokol
túlzott szerénységgel. Nem volt igaza. HalÉ
lakor befejezett, páratlanul gazdag életművf
hagyott örökségül arra a népre, amelyne
valóságából művészete kiszökkent és virágzót
Ez a művészet egyedül álló, senkiéhöz sei
hasonlítható, a maga nemében eredeti i
különös. (n. gy

Bizonyos győzelem
I. Kor. 9 : 24—27.

Az apostolnak a korinthusi gyülekezet szá-
mára bűneikben és kísértésükben érvényes
igét kellett adnia. Összefoglalva a korintímsiak
nyomoruságát: keresztyén harcuk, versenyfu-
tásuk meglassult és hamis vágányra tévedt.
Az apostol segít. Hirdeti az evangéliumot. Tu-
datosítja az egyszerű hétköznapi népben, hogy
ők versenypályán vannak, de

II. bizonytalanságban az eredménytelenség
felé. Lehet, hogy ezt sokan látták a gyüleke-
zetben, de a segítés csak akkor érkezik el iga-
zán, amikor Isten igéje szembesít minket ön-
magunkkal. Ezt teszi Isten eszközeként az
apostol. Erre ő hivatott, mert ő a Krisztus
szeretetével szereti a gyülekezetet. — Ver-
senypályán vagytok, futtok, de vigyázzatok,
úgy fussatok, hogy legyen eredménye annak.
— Mennyire meglepő, közel 2000 év választ el
minket a korinthusiak akkori gyülekezetétől
és akkor is olyan élesen tárhatta az apostol a
versenyfutás képét a korinthusiak elé? Nem-
csak mi élünk versenyben, futó, rohanó világ-
ban? Nem érvényesebb ez a kép reánk? Isten
igéjével azt kell felelnünk, hogy az ige és a
benne használt képek minden időre érvénye-
sek. Az apostol által használt kép csak annyi-
ban közelfekvőbb a ma élő emberekhez ameny-
nyiben a versenyfutás túlnőtte magát a sport-
pályákon. Versenyfutásban lévő világban
vagyunk, ahol minden embernek futni, vias-
kodni, küzdeni kell. A holnap kényelméért
egyre gyorsulóbb futásban vagyunk. Tegnap
többet, mint tegnapelőtt, ma többet, mint
tegnap, holnap jóval előrébb, mint ma. Isten
mellett elfutó embervilág rohanása ez. Rossz
á cél, mert magunk szabtuk meg, ezért
veszélyes, céltalan, bizonytalanra futó ver-
seny ez. .

2 / . A világban élő keresztyén gyülekezetet,
amely kész meghallgatni Isten beszédét, az ige
egy pillanatra megállítja. Bizonytalanságban
az eredménytelenség felé futókat, bizonyos-
ságban a győzelem felé való futásra hívja.
„Ügy fussatok, hogy elvegyétek a jutalmat!"
Van e világ szerint való versenyfutásnak és
viaskodásnak is eredménye, jutalma ideig
vágy legfeljebb a halálig való, de csak kevesek-
nek. Ennek a világnak, és, ha mi összeforrunk
ezzel a világgal, benne a mi életünknek is
olyan a versenyfutása, mint a sportpályákon
futóké. Futnak százan, viaskodnak sokan, de
a győztesnek járó babért csak egy veszi el. E
világ bár mindenkinek igér és mindént kinál,
de a valóságos helyzet mégis csak az, hogy
nagyon keveseknek ád. Ha nem így lenne,
érthetetlen volna sírásod, békételenséged,
bőség idején is üres szived, összekuszált életed,
halálod utáni reménytelenséged. Ma az Ige
hívja a bizonytalanra futókat egy olyan vias-
kodásra, amelyen bizonyos a győzelem. Az
apostol nemcsak beszél, amjikor Isten eszköze-
ként adja magát, hanem kinyitja egészen életét
és azt mondja: „Én azért úgy futok, mint nem
bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem
levegőt vagdos". Van egy viaskodó pálya, ahol
én a kétely és a hitetlenség teljes kizárásával

rátehetem életemet az Isten Ígéreteire, ah
harcom egyáltalán nem hiábavaló az Úrba
Versenypályán van egész életünk. De vigyá;
zunk, hogy milyen cél határozza meg a küzde
műnket. A cél dönti el, érdemes volt-e e föl
életben viaskodnunk. Isten országának elj
vétele, az ő dicsősége a cél. Ez szabja-e mi
küzdelmedet?

E világ szerint való életpályát csak az<
tudják eredményesen megfutni, akik felk
szültek rá. A sportoló, aki versenypályára lé
előzetesen, hosszan, türelmesen gyakorol
magát. A merő edzés kevés a Krisztus útjár
Ide meghalás, halál kell. Csak, mint mégha
tak léphetünk erre a versenypályára. Megk«
halnunk mindaz számára, amit Isten haláli
ítélt bennünk. Ezen a versenypályán csak új
mehetünk, „mint meghaltak és ím élők, mii
ostorozottak és meg nem ölöttek, mint banki
dók noha mindig örvendezők, mint szegénye
de sokakat gazdagítok; mint semmi nélk
valók és mégis mindennel birok". /II Ko
6 : 9—10/. A Krisztus evangéliuma ez: Ő mei
halt, hogy mi is meghaljunk a bűnnek, Ő fe
támadott, hogy mi is feltámadjunk az í
életre. De mi szükséges ahhoz, hogy rálépje
a Krisztus útjának küzdőterére? a/. Szei
bátorság. A hit harca ez és ez mindig
bátrak harca. Egy gyáva sem teheti rá láb.
erre az útra, de egy gyáva sem örökölheti i
Isten országát. Krisztushoz csak a bátor h
tudott közelférkőzni és a bátor hit tudta (
megragadni. Akadályversenyt futunk, ezé
kell a bátorság. A világ gonosz szellemi, sají
szívem, ijesztőnek látszó próbák mind megan;
nyi gáncsok, b/. Önmegtagadásra is szüksc
van ezen az úton. „Mindaz pedig, aki pálys
futásban tusakodik mindenben magatürtető
A versenyzőnek sok mindenről le kell moi
dania, nem űzheti egyéni kedveteléseit, szigor
életrend az osztályrésze. Nehéz viaskodás
keresztyén útja, amelyen harcol Ura VÍSSZÍ
jöveteléig. Az a jó harcos, aki magatürtőztet
bírja az éhséget, szomjuságot, hideget, melege
fáradtságot. Akkor tudja legyőzni az ellei
séget, ha először önmagát győzi le.

3/. Végül néhány szót a pályáról. A sportolt
nak kijelölt területe van. Korlátok vanna
állítva, vonalak vannak húzva, amely irányítj;
megszabja az ő egész viaskodásának tere
Megszabják a küzdelem idejét is. Amikor vég
a küzdelemnek, utána élhet, kedvtelése sze
rint. Ez az ő könnyebbsége. De van egy nehéí
sége: a sok versenyző közül csak egy nyeri <
a bajnoki címet. A hit viaskodó pályáján nin<
kijelölt terület és megszabott idő. A kesken
úton való viaskodás ez, nem az arany középú
Végig vezet gyermekségünk, ifjúságunk és ess
ládunk idejében, munkahelyünkön, piacoi
örömeinkben és fájdalmainkban minden na
pon. Ez a Krisztusban hivő ember nagy ne
hézsége, Krisztuson kivül kibírhatatlan, vei
gyönyörűséges. De van egy könnyebbsége. Biz
tosan győz, megkapja a hervadhatatlan babér
ha százezrek futnak is ezen a pályán. De mé
egyet. Kereszt alatt lévő küzdőtér ez. Keresz
teddel együtt, kereszted alatt. Ma az ige kéi
Isten szava ez. Ha más küzdőtéren voltál, áll
ra erre és viaskodj együtt azokkal, akik má
rajta vannak. Ugy fuss, hogy elnyerd a hervad
hatatlant, romolhatatlant. I t t van elkészitv
a győzelem. Bizonyos. Együtt viaskodjunk, hog
együtt győzzünk a Krisztussal. Ámen.

PÁND3T ANDRÁS



Idegen
Különböző okok késztethetik a fiatalembere-

ket arra, hogy az idegenlégióba belépjenek.
Régebben főleg a visszafojtott kalandvágy és a
zabolátlan tettekre vágyó erő érzete volt az,
amely őket az ötéves szerződés aláírására csá-
bította. Ma viszont már más lehetőségek állnak
rendelkezésre az utazási vágy és a kiaknázat-

lan tartalékerő levezetésére. A fiatalembereket
ma többnyire oly konfliktusokból adódott hely-
zetek indítják arra, hogy a légióba belépjenek,
amelyekből látszólag nincs más kiút; mint pl.
a szülőkkel történt szakítás, nagy csalódások,
kisebb összetűzések a törvénnyel, amelyek .
következményeit túlbecsülik és amelyektől a
légióba, való belépéssel'akarnak mentesülni. Ez
a sötétbe való ugrás azonban borzalmas szen-
vedések kezdetét jelenti.

Nemrég jelent meg egy írás, amely újból
éles fényt vet az idegenlégió szellemére és
gyakorlati életére.

Franz Rispy szökött légiósok vallomásait,
gyűjtötte össze és adta közre „Vádolnak!" című
könyvében, amely a zürichi Riza-Verlag kia-
dásában jelent meg. Rispy együttműködik a
F.L.N.-nek az idegenlégiósok hazatérését elő-
segítő szolgálatával, hogy a rövid szolgálati
idő után már hazatérni vágyó svájci fiúkat
megfelelően tájékoztathassa, miként szabadul-
hatnak meg a légió karmaiból. A jelentések
egy részét a hazatérőszolgálat aktái szolgál-
tatták. Ezeket nem tekinthetjük teljesen pár-
tatlanoknak, mivel főleg a légiósok túlkapásait
tartalmazzák, míg az ellenfélnek a partizánhar-

, cok során tanúsított magatartását nem veszik
figyelembe és nem is bírálják. Az ismertetett
események megtörténtét viszont két szemtanú
aláírásával bizonyítják. Két hosszabb beszámo-
lót pedig, amelyek többévi légiósszolgálat él-
ményeit tárják fel, a tanúk hatóság előtt tett
esküvel erősítettek meg. A könyvben leírt ese-
mények azonban még akkor is megrendítők,
ha a könyvet a szükséges tartózkodással ol-
vassuk, hiszen e könyvben az egyes cselek-
mények és a légió gyakorlati ténykedése a,leg-
különbözőbb oldalról szemlélve is oiy nagy
hasonlatossággal tárul elénk, hogy' azok sza-
vahihetőségében nemigen kételkedhetünk.
Vezető francia személyiségek is többször mutat-
tak rá az északafrikai harcok eme sebezhető
pontjára.

Áz idegenlégió szerveinek elvetendő praktikái
már a fiatalemberek toborzásával kezdődnek:
a zsolddal, szabadsággal, az élelmezéssel és szál-
lással, valamint az előléptetéssel kapcsolatos
hamis ígéretekkel, szeszes italok mértéktelen
fogyasztása után kicsikart aláírásokkal, a légió
szabályzatával ellentétben 18 éven aluli fiuk
felvételével, stb., stb. A csalogatás e régi ismert
módszereihez most (Rispy könyve szerint)
egy újabb, igen aggályos toborzási mód-
szer is társult: az idegenlégió toborzói a
a magyar szabadságharc után Francia-
országba érkezett magyar menekülteket bi-
zonyos adott helyzetek kihasználásával a légióba
való belépésre kényszerítették. Magyar bányá-
szoknak pedig a gyarmatokon földet ígértek és
közben olyan írás aláírására késztették őket,
amelynek tartalmát nem értették meg és amely
őket tudtuk és akaratuk ellenére 5 évi légiós
szolgálatra kötelezte. Rispy az idegenlégióba
kényszeritett magyar menekültek számát 2.000-
nél többre becsüli. Az utolsó időben a légióban
állítólag azt kívánják tőlük, hogy francia
hangzású neveket vegyenek fel.

A légiósok élete a puszta számmá degradált
ember életét tükrözi vissza. Az emberből egyéni-
ségének legparányibb maradványait is kiölik,
hogy vak engedelmességre szoríthassák. A leg-

keményebb életfeltételeket kényszerítik rá és
gyakran veréssel és rúgásokkal kapcsolatos
fenyítéseket kell elszenvednie. A legtöbb légiós
egyedüli szórakozása az ital s csak az alkohol-
ban talál vigasztalást a felőrlő valósággal szem-
ben. A veszélyes szolgálat, a kezükbe adott
hatalom és az állatias légkör, amelyben a légió-
sok általában életüket tengetik, sok elöljáró-
jukban oly mérvű szadizmust tenyésztett ki,
hogy azok már szinte teljesen kivetkőztek em-
beri mivoltukból. Csak egy példát említünk:
„Waldeck százados, a légió rettegett és barbár
tisztje az egyik szökés közben elfogott légiós
katonát büntetésből a sötétség beálltáig 50
fokos hőségben izzó betonpadlón térdepeltette,
majd utána éjjel, — amikor a levegő hőmér-
séklete már 2-5 fokra sülyedt, — árra kénysze-
rítette, hogy vízzel leöntött nedves ruhában
egész éjjel a hidegben térdepeljen. A légiósnak
másnap reggel a felsorakozott század elé kel-
lett lépnie, ahol őt Waldeck százados addig
ütlegelte, amig összeesett, és holtan terült el."

Ez a szadizmus a katonai feladatok végreha.j -
tása során is megnyilvánul. A legkegyetlenebb
módszereket az idegenlégió zászlóaljainak és
ezredeinek keretében működő úgynevezett
„deuxiéme bureau"-k fejlesztették ki, amelyek
feladata a gyanús egyének letartóztatása, meg-
torló rendszabályok alkalmazása, ellenőrzések,
kihallgatások foganatosítása,- stb.

E könyvnek, ill. e könyvről készült ismerte-
tésünknek nem lehet az a célja, hogy pálcát
törjön az algiri felkelés fölött, vagy hogy tisz-
tázza a kérdést, vajon milyen mértékben
kényszeritette ki a felkelők magatartása a
francia csapatok s egyben az idegenlégió harci

módszereit. Lényegileg annak a megállapítására
szorítkozunk, hogy az idegenlégió harcaiban
igen sokszor alkalmaz embertelen módszereket
s azokat, akik gyenge pillanatukban a légió
karjaiba vetették magukat, arra kényszeríti,
hogy olyan magatartást és ténykedést foly-
tassanak, amelyet lelkiismeretükkel nem tud-

. nak összeegyeztetni.
A légióból történt szökések száma állandóan

növekszik, ami nemcsak a rossz bánásmódnak,
az elégtelen gondoskodásnak és élelmezésnek
tulajdonítható, hanem abban elsősorban az
olyan cselekményektől való menekülést kell
látnunk, amelyeket csak bűncselekményeknek
minősíthetünk. Állandóan szigorítják a szö-
kevényekre kiszabott büntetéseket. Ilyen fenyí-
tések: az áj ulásig folytatott vesszőzés, futólépés
vállon 40 kg súlyú fatuskóval, a gyakorlópálya
akadályai legyőzése 25 kg súlyú zsákkal, ame-
lyet dróttal akasztottak a szökevények mez-
telen vállára, stb. Ha pedig nem árulják el a
szökés módját vagy nem tesznek terhelő vallo-
mást az arabokra, úgy büntetésük az ítélet nél-
kül végrehajtott, golyó általi halál.

Bár az idegenlégió törvényei nem ismerik a
szökés miatt kiszabott halálbüntetést és bár az
idegenlégiósok nincsenek esküre kötelezve, a
tanúvallomásokból mégis kitűnt, hogy a szö-
kése után elfogott fiatal svájci Ryf Józsefet
Sergant százados a „vizsgálat során" hátulról
agyonlőtte és golyók által kilyuggatott zub-
bonyát később elrettentő példaként egy hétig
a laktanya udvarán közszemlére kitétette.

(Részletek a Neue Zürcher Zeitung 1958. aug.
18-i számában megjelent cikkből.)
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Vízcseppek harca

Kezdetben volt a végtelen víz.
Felszállt, füstös felhővé összeállt,
aztán lehullott, s rámondtuk: esik.

Egy cseppnyi'csepp
mászik az ablaküvegen

kisebb eseppekre csap le s rájukolvad,
lenyeli őket, s nászt ül velük,
csillogva egyesül velük,

s ez az Uj Csepp sikoltva lecsordul
az üvegen, amorf nemlétbe csordul,
a végtelen víz kábult része, lesz,

hogy aztán újra, megintcsak
felszálljon, hulljon, egyesüljön,
s nászával elpusztítsa önmagát.

íme az élet képlete: a forma,
plusz a vágy a boldogság után —
mert a boldogság
forma-teremtés formátlanná hullva,
rend a zűrzavarban, zűrzavar a rendben,
s harmadszór: ama más formák rendje,
mélyet a vízcsepp felfogni képtelen,
de sejt és érez ősidőktől fogva.

1957.

Dialektikus javaslat
Műsélyem, műgumi, műlevegő korában élünk
Ellenségesen csattogó gépek közt

soha-nem-biztos^ nyugalomban
titkolt rettegéssel hogy egyszer minden

összeroppan
körülöttünk

Milyen keveset tud az ember saját világa
dolgaiból!

pedig már eljutott a borzalmasan
nagyszerű halál gondolatahoz

Előtte a végső tagadás szakadéka tátong
Nincs menekvés Uram irgalmazz Irgalmazz

nekünk
gondoljunk hidat a mélység fölé

Te is ő is hidat^ képzel mi hiszünk egymásban
lebegve sétálunk a túlpartra át
mint a Názáreti Genezáret taván

Ott telepszünk le ahol az emberek jók
és ritkán hazudnak fennhangon

Minden országnál szebb lesz Harmónia-
birodalom

továbbfejlesztjük a thébai hárfa-módszert
Orgonával építünk palotákat csembalóval

ültetünk
gyöngyvirágot

s a fúvósok nyilvános szökőkutakat
buggyantanak

a város más-más részein
Reggel hegedű zümmögese ébreszt este bánatos

gordonka altat
így múlik el áz életünk míg tompa üstdobok

jelt nem adnak
a mennyei ultrahang-zenekarnak

1955.
GÖMÖRI GYÖRGY.
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Thomas Mann
„Egy német író beszél hozzátok . . . "

-Thomas M a n n emigráns publicisztikájáról-

Milyen jellemző a huszadik századra, hogy
a legnagyobb európai művészeknek világgá
kellett menniök: Sztravinszkij, egy ideig Éren-
burg, Prokofjev, vagy Madariaga, Picasso, Or-
tega y Gasset, Brecht, Werfel, Stefan Zweig,
Lukács György, Bartók Béla és még mennyien!
Thomas Mann 1933-ban hagyta el Németor-
szágot, miután könyveit és hasonmására ké-
szült bábuját elégették a müncheni könyv-
máglyán. Svájcban, később Amerikában tele-
pedett le. 1940-ben a British Broadeasting Cor-
poration felkérte az írót, hogy időnként 8—10
perces rádióbeszédekben tájékoztassa a német
népet a haladó világ álláspontjáról és a há-
ború eseményeiről. Maiin hangszalagra beszélt,
amelyet Londonból, sugároztak. A műsorokra
maga Hitler is érzékenyen felfigyelt, és az egyik
tömeggyűlésen így beszélt az íróról: „Thomas
Mann egyike azoknak, akik keresik az alkalmat,
hogy ellenem izgassák a német népet. De ezek
az egyének súlyosan tévednek, a német nép
erre nem hajlandó, hála istennek!" A rádió-
beszédek, Thomas Mann legjellemzőbb publi-
cisztikai művének első kiadása 1942 őszén je-
lent meg Amerikában, s azóta már majdnem
minden európai nyelven elolvasható.

Mann, ha politikával foglalkozott, ezt mindig
kelletlenül tette, haláláig megmaradt „un-
politiseh"-nek, s ezért van valami különös mél-
tósága a közérdekű cikkeinek. Sainte-Beuve
mondta André Chénier politikájáról, hogy
„egyáltalán nem összehangolt, következetes
tevékenység, hanem egy becsületes ember
tiltakozása, lírája, logikája, aki támad, és nem
fél pallost kihívni maga ellen." Mannái is erről
van szó: ő újrateremti a mítoszt, az „ősformát
és az ősnormát", katedrálisait emeli a józan-
ságnak, szeretetnek, szépségnek, mialatt né-
melyek kirobbantanak két világháborút, mil-
liókat ölnek meg frontokon, gázkamrákban, a
poklok minden iszonyát, hazugságát hozzák a
földre. Az író nem- maradhat szótalan.

Régebbi publicisztikája problematikusabb. Az
első világháború idején jelent meg a Nagy
Frigyesről szóló cikke (Friedrich und die grosse
Koaütion, 1915), később pedig a több politikai
eszmefuttatást egybegyüjtő „Egy politikával
nem foglakozó ember elmélkedései" (Betrach-
tungen eines Unpolitischen, 1918).

A német filozófiában a múlt század derekától
fogva élnek a totalitarizmus csírái, s Mann, a
múlt századból hozott kategóriáival, a polgár
világot nem ismerő gyanútlanságával szintén
a hatásuk alá kerül. Nagy Frigyest idézi, aki-
nek küldetése volt lerombolni a rothadó bur-
zsoázia rendjét. A háborút az, összeomló angol
és francia demokrácia purifikációjának véli. A
Schopenhaueren, Nietzschén nevelkedett Mann
a németség évszázados vádjait gyűjtötte össze
nyugat ellen az „Elmélkedések"-ben, jogos büsz-
keséggé! a 19. századra, a nagy német század-
ra, a más alkatú kultúrák elleni ingerült-
ségével. Ugylátszott, Mann együttfut az egyre
emelkedő totalitarista mozgalommal. Az orosz
forradalomtól Németország és Oroszország
szövetségét remélte: valóban, ki merte volna
gondolni a forradalom kitörésének napjaiban,
hogy az orosz forradalom csupán az,,új osztály",
egy korlátolt pártarisztokrácia rémuralmához
fog vezetni, tömeggyilkosságokhoz, demagógiá-
hoz és a halálraítélésekhez. Neki nem Lenin,
hanem az orosz regény intett a forradalommal,
Tolsztoj, Dosztojevszkij és Musszorgszkij. Hu-
manista akciókat várt keletről, a „tolsztoji
keresztény Európa" realizálását, az angolnál és
franciánál építőbb és égőbb európaiságot. Nem
lett azonban sem fasiszta sem kommunista,íz-
lése, kultúrája megőrizte a mának és a jövőnek:
már néhány év múlva iszoyattal fordul el az

orosz bolsevizmustól; és mind világosabban látja
a katasztrófába rohanó Németország jövendő-
jét. Publicisztikát most nem ír, a Var ászhegy
walpurgiszi éjszakájában mondatja el a Pribis-
lav Hipé-ből Madame (hauchatvá lett orosszal
és franciául, hogy a porosz Joachim Ziemssen,
azaz a német fajta egyáltalán nem vezető faj:
„aime l'ordre mieux que la liberté, toute
l'Europe le sait". (Egész Európa tudja, hogy
jobban szereti a rendet mint a szabadságot).
Megöli a jezsuita Naphtát, bemutatja myn-
heer Piperkornt, az üresfejű, de szépkezű hol-
landot, aki mindenkire hatással -van, egyéni-
ségével mindenkit levesz a lábáról: a varászsió
Cimpolla első megfogalmazása ez, pontosab-
ban: Hitleré.
. Esszét, cikkgyűjteményt általában politikai

szükség fordít le. Nem véletlen, hogy még ná-
lunk máig sem akadt fordítója az Elmélkedé-
seknek, s a diktatúra, a népelnyomás, az „épí-
tésdüh", a hazudozás természetrajzáról szóló
„Európa vigyázz!" második kiadását pedig ép-
pen most a forradalom leverése után segítette
napvilágra a kiadói ötletesség, holott számos
és számos Mann mű nem jelent meg még ma-
gyarul, például az esszéinek egy része, Casals-
tanulmánya, és maga a „Felhívás a németek-
hez" c. rádióbeszédgyüjtemény sem. A „Lőtte
Weimarban", „Az elcserélt fejek" és a „Doktor
Faustus" fejezetei között íródtak ezek a rádió-
beszédek, Mann politikai nézeteinek, indulatai-
nak legjobb szótára. A nagy művek koncepciós
törekvései átfolynak ezekbe a kis, 3—4 flekkes
cikkekbe is, az író egy-egy kérdéshez az ak-
tualitás apropóján nyúl hozzá, de végigolvasva
az egész könyvet, kiderül, hogy a 18., 19. és a
huszadik század minden filozófiájával, lélek-
tanával, történelmi tapasztalatával és iro-
dalomtudatával a német nép lelki tragédiáját
akarja megmagyarázni sajátmagának és a vi-
lágnak. Korunkból hiányzik a szellem, az em-
beriség ijedten áll a saját maga által felhúzott
gépek mellett. A polgárság idő-élménye idejét-
múlt, nem lehet megvarázsolni az időt, jelen-
be-szer elmesedni; az idő felgyorsult, háborúba,
diktatúrákba rohan és viszi bele az emberi-
séget, amely a munkában, a szalagrendszerben,
a kényelemben maga is elgépiesedett, leegysze-
rűsödött; leginkább vezényszavakra figyel, a
gyáripar a profithajsza uniformisába öltöztette
a testüket és a lelkűket, egyformán énekelnek,
gondolkodnak, készen vásárolt, vagy rájuk erő-
szakolt jelszavaik vannak. A kor ideológiája
nem érett be a gépek mellé, az ember kivetkő-
zött a kereszténységből, hitekből, amellyel
együttj ár a malrauxfogalmazta „európai lelki-
ismeretgyengülés". Mann szerint a német a
„romantikus ellenforradalom népe a filozófiai
intellektualiszmussal és a felvilágosodás racio-
nalizmusával szemben, a zene felkelése az iro-
dalommal, a misztikáé a világossággal szemben",
mi sem volt tehát könnyebb egy szívós és ügyes
diktátornak, mint. kihasználni az ideológiai

. vákuumot, s dinamikus j elszavakkal világ-
hódító kalandokba hajszolni az akarattalan
tömegeket. A náci sikert mindenekelőtt a szel-
lemi válsággal magyarázza, s ostorozza a de-
mokráciákat, hogy nem használják ki azokat a
spirituális erőket, amelyek jelen vannak az
emberekben. Egyre Európáról beszél, s nem-
csak azért mert legjobb kifejezője volt az euró-
pai szellemnek, hanem azért is, mert meg
akarja szüntetni a németség elszigeteltségét,
Goethét idézi, a „világirodalom" megfogal-
mazóját, és a külföldi népdalokat gyűjtő Her-
dert, indiai legendát dolgoz fel az „Elcserélt
fejek"-ben, később a „Kiválasztott"-ban pedig
angol, ónémet, ófrancia szövegekkel emeli köze-
lebb Európához a teutonista misztikákba zagy-

vált német multat. A népet csak Hitlerek ítél-
ték halálra (közismert, hogy Goebbels egyíz-
ben kijelentette, hogy bukás esetén minden
németet fel kell akasztani!), a humanista
Mann nem, ő vissza akarja adni a lelkiisme-
retet és az „ősnormákat" a németségnek. A

\Faustus problematikája is ez: a néptől elsza-
kadt művésznek, művészetnek és szellemnek
vissza kell találnia ősforrásához, a tömegekhez,
különben elkerülhetetlen az egyéni és a nem-
zeti tragédia. Állandóan visszatérő téma a
kereszténység is, amely „a legmagasabb és leg-
tisztább szellem igénye".

Emigráns sajtónk igényesebb munkásainak
érdemes tanulmányozni a „Felhívások" stílu-
sát. Ab irato vádol, támad, de mégis mindig
megőrzi a higgadtságát. Finom logikával, mél-
tóságteljes igazságtudattal cáfolja Hitlert, aki-
nek magatartása „rettegés, hencegés, ömlengő
öndícséret, minden hazugság igénybevétele",
bebizonyítva, hogy már saját magát is elárulta, •
— a Japánnal való szövetséggel a faj elméletet,;
és a szovjet-német egyezménnyel pedig (a- :

melyet egyébként Roosevelt a „nemzetközi ban- .
ditizmus összepaktálásának" nevezett) az anti- ;
bolsevizmust. A fasizmus „bűn és vértenger" — '••
írja, a „bolsevizmus legsötétebb inkarnációja", i
Sosem hiányzik a mondataiból a szellem, s nem ';
ég ki jelzőkben, hasonlatokban, hanem inkább i

.analizál, s nem igyekszik a nyelv durvább •
rétegeiből kölcsönözni szavakat, még akkor'
sem, ha a legnagyobb ellenségéről ír.

A „Felhívások a németekhez" második, bőví- :

tett kiadása 1945 agusztusában jelent meg,;
amely már tartalmazta a győzelem utáni be-
szédeit ,is. Nagy diplomáciai érzékkel védi a
német népet, amely inkább volt áldozata, mint
bűntársa a nácizmusnak. „Megbékélt korszakok
humanizmusa az övé, összeötvöződve egy mo-
solygós renánizmusal" — írja le ezt a korszakát
André Gide, a jóbarát, az egyik ebben az időben
Franciországban megjelent Thomas Mann
könyv előszavában. Mann, örök hitével az em-
berben, nagy naívságával és a mitológia tájai-
ról kölcsönzött kategóriáival óriási demokrá-
ciákról beszél, azt hiszi, két világháború után a
népek végre összeborulnak, soha nem gyár-
tanak fegyvereket, hisz az oroszban, mert Sztá-
lin kijelentette, hogy „a Szovjetuniónak csak
az a törekvése, hogy a nácizmus alól felszaba-
dítsa az orosz' földet", hisz az amerikaiban, el
sem képzelve, hogy az érdek praktikáival és
önvédelmével állandó feszültségben fogja tar-
tani a kontinenst, s 1956 novemberében olyan
pontra jut el, hogy okos meggondolások után
vérébefagyva hagy egy kis népet Európa kö-
zepén.
. Hová lett, népek, államférfiak, ez a ki nem
használt történelmi szituáció, az 1945 utáni
nagy hit, remények, bizodalmak, amelynek nagy
emlékeztetője ez a Thomas Mann könyv?

Csernus Ákos

Az angol methodista egyház Newcastle-ban
tartott évi közgyűlésén javaslatot terjesztet-
tek be a püspöki tisztség bevezetése és az
anglikán egyházzal való újra-egyesülés tár-
gyában.

Dr. Fekete Zoltánt, az agronómia professzo-
rát és a dunántúli egyházrész volt felügyelő-
jét a magyar evangélikus egyház északi egy-
házkerületének felügyelőjévé választották.

A Lutheránus Világszövetség és a finn evan-
gélikus egyház az elmúlt évben jelentős papír-
küldeményt juttatott el a magyar evangélikus

" egyházhoz. Ezzel lehetővé tették egyházi éne-
keskönyv, naptár, iskolai hittankönyvek és
egyéb lelki építő művek kiadását.

Ordass Lajos püspök utódjaként Káldy Zol-
tán pécsi esperes lett a déli evangélikus egy-
házkerület püspöke.
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Ceruzajegyzetek egy nyolcszázéves városról.

Ezernyi tévút politikai és szellemi zűrzavara
közepette, valahol mintha mégiscsak javulna
a világ. Jó másfél évtizeddel ezelőtt még azzal
hencegték különböző országok rikoltóhangú
rádiójélentései, hogy hány várost sikerült el-
törölniök a föld színéről. Most, 1958-ban
viszont a müncheni harangok azt kongatták
szét büszkén a nagyvilágba, hogy egy város él,
élni akar és nyolcszázadik születésnapját
ünnepli. Az Angolkert harsogó zöld pázsitja
mögött szélesre nyújtózott a város a napsütés-
ben, tornyaival egy kissé Pestbudát, egy kissé
Pécset, egy kissé Székesfejérvárt idézve a hires
filagória, a Monopteros lépcsőjén merengő
emigránsnak.

Azokban a karcsú, ízléses könyvekben, melyek
rajzzal, humoros leírással, vagy fényképekkel
mutatják be a várost s próbálják megfejteni
megfejthetetlen titkát, vonzerejét: München
számtalan jelzőt kapott. „A művészetek és
művészek városa" •— „az életöröm városa" —
„az igen-szeretett város".. . Megható ez az
igyekezet és ragaszkodás, dehát bizony egyet-
len jelző sem ér fel egy bolyongással a bohém-
negyed, Schwabíng mézeskalács-házai között,
vagy egy koraőszi, méz-színű délelőttel a Hoí-
garten csobogó szökőkút jainál.

Az úrnak ezerkilencszázötvennyolcadik esz-
tendejében, június hónapjának tizenharmadik
napján, este kilenc és fél órakor, harsonák,
dobok és sípok adták tudtul a lakosságnak és
a falak között lévő vándoroknak, hogy az
ünnepségek megkezdődtek. Már kora-alkonyat-
tájt özönlött a nép a felvonulási útvonal
felé, hogy az ünnepi menetet végignézhesse.
Székekkel, létrával, állványra szerelhető vasa-
lódeszkával kezében hömpölygőit az emberára-
dat, mintha csak király-koronázásra készült
volna. Az újságok jelentése szerint ötszázezer
ember volt aznap este az utcákon, ami gya-
korlatilag fél Münchent jelenti. Elképzelhető,
mi volt ez a távolbalátó- és filmoperatőrök
hadának, akik a város történelmét, hagyo-
mányait, főbb épületeit megjelenítő csoporto-
kat fényképezték.

Attól kezdve, hogy megszólaltak az első
harsonák: egyszerre ki virágzott München.
Még az időjárás is ünnepelt. Régen volt erre-

, felé ilyen ragyogó nyár. A Maximilianstrassera
— itteni Váci-utca — óriási virágcserepeket
tettek, melyek egyszerre olaszos derűt és meg-
hittséget varázsoltak a járókelők közé. Min-
denfelé zászlók lobogtak a szélben, színes
hirdetmények kinálgatták a látnivalókat és
soha nem látott tömegekben özönlöttek a
turisták. Este fénytengerben fürdött a sok
épület meg templom. A kerthelyiségek gesz-
tenyefái alatt — akárcsak Óbudán — ezernyi
gyertya pislákolt. Az ifjúsági szállásokon — az
u.n. Jugendherbergekben —• skót, hindu, dél-
afrikai, arab, kinai, maláj diákok zsibongtak.
Ha az ember a Frauenkirche körül sétált, hir-
telen az az érzése támadt, hogy az egész föld-
golyó összetalálkozott.

E színes kavargás kellős közepén, gondosan
elszigetelve a harsányan rikoltó autók forga-
tagától, úgy nyílt ki a Cuvilliés-Theater bár-
sonyba, ezüstbe burkolt kis nézőtere, mint egy
csodálatos, messzi tájakról érkezett virág.
Európa legszebb rokokó színháza az ünnep-
ségek felülmúlhatatlan látnivalója. Annakide-
jén úgy szedték szét és csomagolták el ahitatos
művészkezek a háború pusztító dühe elől, mint
valami pólyásbabát. „Ostrom alatt" vidéken
volt. Most újra összeállították s ha esténként
felcsendül benne Mozart csipkefinom zenéje,
senkisem tudja, vájjon a másodhegedűt nem

a kupola ívében lebegő pufók kis szobor-angyal
játssza-e?

Aki igazán szivébe akarja zárni ennek a
müncheni nyárnak az emlékét: egy szerény,
csöndes kis közjátékot is magával kell vigyen.
A város legszebb kerületében, Bogenhausen-
ban, ahol minden csupa lomb meg virág,
ebédidő táján gitáros vándorénekes jelent
meg. Hosszú szakálla volt, pedig nem lehetett
több negyven évesnél. Tekintetében véghetet-
len tisztaság és szomorúság égett. Ahogy
belefogott magaszerzette dalába, úgy szállt a
hang, mintha valahol templomban énekelne
egy mélyhitű diák. Arra kérte a Jóistent:
segítse újra igaz útra a megtévelyedett
világot. .Mélabúsan pengett a gitár s egy pil-
lanatra mintha megállt volna az idő a bogen-
hauseni kertek felett. Csodálkozva nyilt ki
minden ablak, a konyhákban abbamaradt a
munka s mindenfelől hullt a sok fillér a ván-
dorénekes lába elé.

Ami az ünnepi hetek műsorának gazdag-
ságát illeti, az elmondhatatlan. München
mágnesként vonzza ' magához a szép zenét,
kiállításokat, mindazt ami kultúra. Évfordu-
lóktól függetlenül, örökös ünnepi játékokban
él: a Művészetet ünnepli. Mostani születés-
napjára viszont a világ művészei jöttek el,
hogy köszöntsék az ünnepeltet. A vendégsereg-
ben ott volt a római Opera, a Comédie
Franeaise, a legjobb angol balett, a Phila-
delphiai Szimfonikusok, Ormándy Jenő vezény-
lésével,- Ingrid Heiler, Bach-díj nyertes cem-
balo-müvésznő, a milánói Teatro Piccolo és
Herbert von Karaján a berlini Filharmoniku-
sokkal. Mindez csak töredéke a ragyogó pro-
gramoknak: a krónikás meg se kísérli, hogy
teljes képet adjon.

Mégis, mi volt a legszebb? — szokták ilyen-

kor kérdezni a makacs kíváncsiskodók. Fele-
letül álljon itt három színfolt.

A háború után tragikus'hirtelenséggel el-
hunyt nagy komikus, Kari Valentin emlék-
kiállítása. Pipaszár-lábú, keménykalapos alak-
ja eggyéforrott München városával, ahol
szobrán, a piactéren minden nap friss virág
bókol. Füstös vendéglők kabarészinpadjairól
egyenesen az emberek szivébe lépett, hogy
szeretetükben éljen tovább, háborítatlanul.

A milánói Teatro Piccolo vendégjátéka.
(Goldoni: „Két úr szolgája".) Ha olaszok ját-

"szanak commedia deli' arte-t: ugyanolyan
csúcspontja ez a színházművészetnek, mint az
angol Shakespeare-társulat egy" előadása. A
legősibb, ellenállhatatlanul áradó komédiá-
zási kedv párosul benne mély emberábrázo-
lással.

Herbert von Karaján és a berlini Filhar-
monikusok Beethoven IX. szimfóniáját mu-
tatták be. A Deutsehes Museum roskadásig
telt nagyterme lélegzetvisszafojtva figyelte:
hogyan oldódik fel a behunyt szemmel ve-
zénylő karmester e valóságon-túli zenében.
Rilke híres verse jutott eszünkbe az archaikus
Apolló torzóról, melyben a remekbefaragott
szobor egész életmódjának megváltoztatására

• inti a költőt. A kilencedik is kitisztít belőlünk
mindent, ami földi s egy új világ kapuját
tárja ki.

. . . Lobogjatok zászlók, dübörögjetek üst-
dobok, ünnepelj, Város! Korunkban újság,
televízió és film mindent elkövet, hogy gon-
dolatvilágunkat, érzéseinket elsekélyesitse.
Lassanként egész életünk sablon lesz, egykap-
tafára gyártott keret, melybe mérték és küz-
delem nélkül beleillik a futószalagon készült
léhaság. Lassanként mindent gombnyomással
irányít az Ember s nagy technikai diadalok
közepette nem érti, miért lesz egyre boldog-
talanabb. München másra tanít. Hajlékot,
adott a művészeteknek, tehát a Léleknek.
Csöndesen elmélázó házaiban otthonra talál
a hontalan. Nyolcszázéves születésnapján a
magasba emeli bombázások poklából újjá-
született életét. Harangjainak szava olyan ér-
téket ünnepel, amely túl fogja élni azokat,
akik lenézően mosolyognak rajta.

. KONKOLY MIKLÓS.

A. STAM
Kommunista dilemma

Az orosz államérdek és a forradalmi eszmék

közötti ellentétek II

Ha az orosz diktátor ellenforradalmi intéz-
kedéseivel valóban arra törekedett Spanyol-
országban, hogy Angliát és Franciaországot
magának megnyerje, úgy intervenciója a
spanyol polgárháborúban csak terrorista erő-
pazarlás volt. A brit konzervatívok általában
továbbra is sokkal jobban utálták a kommu-
nistákat, mint a Harmadik Birodalmat és a
Müncheni Egyezmény 8 azt igazolta, hogy
Franciaország és Anglia nem hajlandók a
Szovjetuniót Európa legprominensebb tanács-
termeiben megtűrni. Sztálin tehát megvonta
a spanyol köztársaságiaknak nyújtott segít-
ségét és hovatovább arra kényszerült, hogy
Hitlerrel modus vivendit teremtsen, amely
1939 augusztusában (a német-orosz megnem-
támadási szerződés aláírásával) létre is jött.

Ennek a szerződésnek természetesen az volt
a következménye, hogy Nyugaton a kommu-
nizmus sok hívét elvesztette, mivel a „nép-
frontszakasz", idején bevont nagyszámú társ-
utas főleg azért rokonszenvezett a Szovjet-
unióval, mert azt a fasizmus elleni fellegvár-
nak tekintette. Az agitációs lehetőségeket
tekintve tehát a 'Szovjetunió ellen indított

német támadás (1941 június 22) Nyugat kom-
munista pártjai számára valóságos megköny-
nyebbülést kellett hogy jelentsen. 8.) A Vörös
Hadsereg haditettei, valamint a megszállt
területeken az illegalitásban működő kommu-
nista ellenállók harci cselekményei a nyugati
kommunistáknak valóban újra több követőt
szereztek. Ezt a háború után lefolyó első vá-
lasztások világosan bizonyították, még pedig
nemcsak Franciaországban és Olaszországban,
hanem a Benelux államokban és Skandináviá-
ban is. . .

Ám nem mindenütt okozott a kommunis-
táknak a német-orosz egyezmény (1939—1941)
veszteséget és a német-orosz háború (1941—
1945) nyereséget. A gyarmatok területén ál-
talában keveset tudtak nemzeti szocializmus-
ról és fasizmusról. így Brit-Indiában a politi-
kai öntudatra ébredt emberek amúgy is sok-
kal inkább Angliát tekintették ellenségüknek,
mint Németországot, úgyhogy itt a népfront-
politikát még 1940-ig lehetett tovább folytatni.
A második világháború kitörésekor azután a
szocialista és kommunista vezetőket testvérie-
sen ugyanabba az internálótáborokba zárták.



A Szovjetunió elleni német támadás az
indiai kommunizmust tehát nehéz helyzetbe
hozta, mert ezzel a Szovjetunió hirtelen a
„brit imperialisták" szövetségese lett. A Ko-
mintern most brit ügynökét, Harry Pollittot
bízta meg azzal a szinte lehetetlenséggel ha-
táros feladattal, hpgy az indiai elvtársakat a
brit vezetőséggel szembeni lojális magatar-
tásra bírja!

Már néhány nappal az orosz-német háború
kitörése után Sir Reginaid Maxwell, az indiai
ügyek belügyi államtitkára, Pollitt egy levelét
juttatta el az internált kommunistákhoz,
amelyben felszólítja őket arra, hogy a gyar-
mati hatóságokkal szemben előzékeny maga-
tartást tanúsítsanak. Maxwell ugyanakkor
megígérte az internált kommunistáknak, hogy
szabadlábra helyezi őket, ha hajlandók a fa-
sizmus elleni harcban az angol ügyet támo-
gatni. A vörös foglyok ezt az ajánlatot elfo-
gadták, azonban nem sikerült elérniök azt,
hogy pártjuk a gyarmatosítók ellen folytatott
ellenállási harcból hirtelen együttműködésbe
csapjon át. Az indiai kommunizmust csak.
1942-ben sikerült térdre kényszeríteni. A meg-
térés valóban igen radikális volt. Az 1939-től
1941-ig „imperialistának" bélyegzett világ-
háborúból most már a „nép háborúja" lett,
amelyben mindenkinek részt kell vennie. Míg
1941-ig állandóan sztrájkokra hívták fel a
munkásságot, most a sztrájk tabu. lett. A bri-
tek ezt a pálfordulást azzal jutalmazták, hogy
legalizáltak a kommunista pártot s ezzel már
a kommunisták támogatására számíthattak,
amikor Ghandinak Japánnal szemben elfog-
lalt barátságos magatartása miatt a Kongresz-
szus tagjait (többek között Nehrut) letartóz-
tatták. Mivel a legtöbb nacionalista és szo-
cialista vezető fogságban sínylődött, most a
kommunistáké volt a vezető szerep a szak-
szervezeti mozgalomban. A Ghandi és Joshi
(a kommunista párt főtitkára) között folyt
sajtóvitában ez utóbbi nyilvánvaló vereségei-
szenvedett. Joshi nem válaszolt Ghandi ama
kérdésére, vajon a Szövetségesek a háborút
valóban a gyarmati uralom alatt élő indusok
és négerek milliói érdekében vívják-e. Még
súlyosabb volt az a vád, hogy a kommunisták
az angoloktól anyagi támogatást kapnak. A
Kreml által kiadott irányelvek az indiai kom-
munista pártot demoralizált és izolált moz-
galommá sülyesztették. A háború után pedig,
amikor a szocialistákat és a Kongresszus tag-
jait szabadlábra helyezték, természetesen ha-
marosan elvesztették, szerepüket a szakszer-
vezeti mozgalomban.

Érthető, hogy az indiai kommunistákra
nézve oly fatális pálfordulás nem zajlott le
minden ellenkezés nélkül, mert minden forra-
dalmi ambíciók által fűtött pártban találunk
olyan embereket is,_ akik saját mozgalmuk
esélyeit nem hajlandók egy idegen hatalom
érdekeinek feláldozni, még akkor sem, ha ez
a hatalom történetesen a „szocializmus ha-
zája" vagy a „világforradalom bölcsője." Ugy
látszik, hogy ilyen egyének a második világ-
háborúban leginkább Jugoszláviában voltak
találhatók. Ezért az egyéni spontánforradalmi
beállítás és áz orosz számító és macchiavellista
módszerek között szükségszerűen adódó Kom-
intern-konfliktus Jugoszláviában és körü-
lötte éleződött ki legjobban. Sztálin 1941-től
kezdve azt követelte, hogy a kommunista
pártok nem-kommunista szövetségeseikkel
szemben egyféle „fegyvérszünef'-politikát
folytassanak, olyan értelemben, hogy nem
fejtenek ki forradalmi propagandát, hanem
a szövetséges osztályellenségekkel együtt váll-
vetve harcolnak a fasizmus ellen. Sztálin en-
nek folytán túlzottan baloldali megmozdulá-
sokat látott abban, hogy Tito partizánjai
Montenegróban szovjetköztársaságot alakí-
tottak, a törvényes londoni emigránskormányt
nem akarták elismerni és a szerb nacionalis-
ták (a csetnikek) ellen küzdöttek, Moszkva
ezért vetette szemére Titónak 1942 mára 5-én

küldött táviratában 9 ) , hogy a jugoszláv par-
tizánmozgalmat kívülállók joggal vádolhatják
Jugoszlávia szovjetizálásával. A távirat így
szól: „Miért tartotta Ön szükségesnek külön
„proletárbrigád" alakítását? Pillanatnyilag
most főf eladatunk az összes hitlerellenes
elemek egyesítése, hogy a megszállás alól fel-
szabadulhassunk." Ezenkívül e sürgönyben a
következő szavakkal kifogásolták Tito maga-
tartását Mihajloviccsal és az emigránskor-
mánnyal szemben: „Abban sem érthetünk
önnel egyet, hogy London és a jugoszláv kor-
mány a megszállókkal tart. Ez nyilván fél-
reértés. Közvetlenül arra kérjük önöket, fon-
tolják meg taktikájukat és aktivitásukat és
tegyenek meg minden lehetőt, hogy megala-
kuljon a nemzeti egységfront, amely Jugo-
szláviában Hitler és Mussolini összes ellen-
ségeit magában foglalja."

Tito mégis saját útjait követte: ezáltal
sikerült Mihajlovicsot a tengely karjaiba ker-
getnie, aki így elvesztette az angol-amerikai
támogatást. A kommunista siker teljes volt és
Moszkva is áldását adta reá. Mint tudjuk,
Jugoszlávia Oroszországgal szemben továbbra
is fenntartotta, említett különállását, amely-
nek következménye az 1948-ban bekövetkezett
szakítás lett.

Közben a Szovjetunió Keleteurópára és
Középeurópa jelentős részére is kiterjesztette
hatalmát. Ez nem forradalmak, hanem kato-
nai felvonulás útján történt, amely azt ered-
ményezte, hogy a kommunisták megszerezték
a kulcspozíciókat, amelyekből kellő beszivár-
gás és terror útján magukhoz ragadták a
hatalmat. Kínában viszont a kommunista
hatalom kialakítása főleg a forradalomra,
nevezetesen agrárforradalomra volt felépítve,
mivel a szegényparasztok. a Kuomintangot
joggal a nagybirtokkal, a súlyos haszonbérter-
hekkel, a korrupcióval és zsarolással azonosí-
tották. Mao belföldi forradalmi tervei azon-
ban itt is ellentétbe kerültek Sztálin politiká-
jával. Sztálin 1948-ban még azt akarta, hogy
a kínai vörös hadsereg a nagyvárosokat érin-
tetlenül hagyja, hogy így. az Egyesült Álla-
moktól a Kuomintang részére újabb segítséget
csalhasson ki s ezáltal Amerikát Oroszország
szempontjából kedvező helyen és időben
lekötve tarthassa. A „maoizmus" azonban,
épúgy mint a- „titoizmus" nem volt hajlandó
céljait feladni. Jugoszláviával ellentétben
Vöröskina viszont — főleg amerikaellenes ér-
dekközösség miatt, — a sztálini Oroszország
szövetségese maradt.

A Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság,
főleg a koreai háború következtében, egy-
másra voltak utalva. A nyugati embargó és a
kínai kereskedelem közötti kapcsolat miatt a
Népköztársaság erősen fügött a Szovjetunió
gazdasági és katonai segítségétől. Ez a segít-
ség korántsem volt fejedelmi s Maonak és tár-
sainak ezért súlyos árat kellett fizetniök.
Az oroszok megtartották katonai támaszpont-
jukat Mandzsúriában (Port Arthur), Sinkiang-
ban pedig az ásványok kiaknázására közös
vállalatokat alapítottak. A Szovjetuniónak
adott eme kedvezmények azonban sértették a
kínaiak nemzeti büszkeségét. A kínai-orosz
kapcsolatokra még a koreai háború is zavaró-
lag hatott, mivel 1952-ben a tőkeszegény és
fejletlen Kína békét óhajtott, azonban azt
látta, hogy ezirányú törekvéseit a Szovjetunió
szabotálja és láthatóan örvend annak, hogy
Kína Amerikát Koreában lekötve tartja. 1952-
ben India, Kína tudtával és támogatásával
határozati javaslatot terjesztett be a hadifo-
golykérdésben, amely főbb pontjaiban elfo-
gadta az ENSz álláspontját, ezt azonban Vi-
sinszkij azonnal megtorpedózta. Ezek után
Sztálin idejében a Kína és a Szovjetunió kö-
zötti viszony rendkívül feszült maradt.

Ha most, Sztálin halála után, a világkom-
munizmusnak csaknem három évtizedes mér-
legét felállítjuk, úgy azt kell látnunk, hogy
Oroszországon kívül csak két helyen tört
ki sikeres kommunista forradalom, s mind-

kettő részben a Szovjetunió akarata és utasí-
tásai ellenére. Azoknak a kommunista pártok-
nak, amelyek a. Kreml parancsait követték és
a Vörös Hadsereg 1944—45 évi felvonulási
területén kívül állottak (Észak-Vietnamot
figyelmen kívül hagyjuk), sohasem sikerült
saját országukban tartósan a hatalmat ma-
gukhoz ragadniok. E balsikerek egyik főoka
az volt, hogy a sztálini államérdek követel-
ményei nem fedték a szatellita pártok forra-
daimi törekvéseit.
8.) Ez nem jelenti azt, ahogy azt ar- kom-
munizmus néhány túlbuzgó ellensége hirdeti,
hogy a németek által megszállt területekén
1941 július 22-ike előtt nem lett volna kom-
munista ellenállási mozgalom. A kommunista
illegális sajtó viszont akkoriban a Szovjetunió
utasítására élesen támadta a nyugati szövet-
ségeseket, úgyhogy a fasisztaellenes egység-
front politikáját, amely az 1934-től 1939-ig ter-
jedő időszakban sok társutast vonzott, csak a
német-orosz háború idején lehetett újból
helyreállítani.
!'.) Mosa Pijade „La fable de l'aide soviétique
a l'insurrection nationale yougoslave" 1950.
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