
szükség, az teljesen nyilvánvaló a Truman elnök által az amerikai polgárjogok vizs
gálatára kinevezett bizottság most közölt jelentéséből. Éppen ezért rendkivül érdekes
megvilágítani azt, hogy mi a felfogás ezen a téren az Egyesült Államok katolikus
körében. Azok az események, melyek a legutóbb St. Louis városban lefolytak, meg
lehetősen pontosan világítják meg a helyzetet.

Joseph E. Ritter. a st.-louisi érsek elrendelte, hogy a katolikus iskolákat minden
gyermek, tehát a néger gyermekek is egyenlő feltételek mellett látogathatják.
A st.-Iouísí egyházmegye katolikus elemi- és középiskoláit kb. 58.000 tanuló látogatja,
s ennek alig l %··a néger; a néger gyermekek már 10 esztendeje látogatják az egyház
megye katolikus iskoláit és kis számuk miatt eddig semmi nehézség sem mutatkozott.
most azonban, hogy Ritter érsek szabályozni kivánta a négerek egyenlő iskolalátoga
tási jogát, a fehér szülők egy csoportja szervezkedni kezdett az érsek elgondolása
ellen, gyűléseket tartott és niegfellebbezte az erre vonatkozó hivatalos intézkedést.
Az érsek az e kérdésre vonatkozó pápai megnyilatkozásokban körvonalazott állás
pontra helyezkedve, nem volt hajlandó a rendelkezés megváltoztatására, s nem vett
tudomást a szülők egy kis csoportjának tevékenységéről. Midőn azonban a szülők

a polgári igazságszolgáltatás útjára terelték a kérdést, s ily módon igyekeztek vélt
ígezséguknak érvényt szerezni, az érsek pásztorlevélben fordult hiveihez, s figyelmez
tette az érdekelt szülőket azokra a kötelezettségekre, melyek rájuk, mint az Egyház
hű gyermekeire hárulnak az egyházzal, annak püspökeivel és papságával való együtt
működés terén. A pásztorlevél megemlékezett arról, hogy ez a hűség és együttműkö

dés kiközösítés terhe alatt kötelező mindenkire nézve. A kiközösítés automatikusan
érvénybe lép mindazokkal szemben, kik a 2341. kánoní törvény megsértésével, tudva
és akarva az egyházon kívüli hatósághoz fordulnak a püspök adminisztratív tényke
désével kapcsolatban. A szülők ezután tovább szervezkedtek ugyan, de ezután az
apostoli delegátus közbenjárását kérték, s annak bizonyítására, hogy e kérdésben
elfoglalt álláspontjukkal nem faji ellenszenvüknek akarnak kifejezést adni, pénzbeli
adományt küldtek az egyik katolikus néger egyházközség plébánosának. A plébános
az adományt azzal utasította vissza, hogy egyházközsége nem fogadhat el adományt
olyanoktól, kik nem engedelmeskednek az egyházmegye érsek-püspökének.

Az apostoli delegátus válaszát és az ügy további fejleményeít egész Amerika
nagy érdeklődessel várja, az azonban máris mindenki előtt világos, hogya katolikus
Egyház nagyjelentőségű lépést tett a faji egyenjogúság érdekében, rníndőn egyik
főpapja révén félreérthetetlenül állást foglalt ebben a kérdésben.

Szentkirályi József

SZINHÁZ
«MÉLYEK A GYÖKEREK»

Montaigne egy egyszerű, faragatlan vendége, aki tíz, vagy tizenkét esztendöt
töltött az Új-világban, beszélt neki az ott élő vadakról, vagy ahogy akkor mínden
színesbörűt neveztek, az emberevőkről. A périgordi bölcs így tesz erről tanuvallo
mást: " ... értesülésem szarint nincs abban a nációban semmi barbár és vad, csak mi
nevezünk barbárnak mindent, ami nem hazai. Úgylátszik, az igazságot és értelmet
csak szülőhazánk szokásaihoz és ítéleteihez tudjuk mérní: mindig nálunk van az
üdvözítő vallás, d tökéletes államrend, a teljes és hibátlan erkölcs... Az a náció
nem ért sem az adás-vételhez, sem a betűvetéshez. sem a szérnvetéshez, nincs se
magistrátusa, se politikai felsőbbsége, nem ismer szolgaságot, szegénységet és gazdag
ságot, szerződést, öröklődést, osztozást, foglalkozást a szórakozáson kívül, rokoni
köteléket a közösségen kívül; ruházatot, földművelést, fémeket, bor és búza haszná
latát. Még szava sincs a hazugságra, az árulásra, a színlelésre, a fösvénységre, az
irígységre, a rágalomra és a megbocsátásra ... No lám, milyen derék náció. De azért
mégis csak barbár, hiszen nem hord nadrágot .....
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Amit "sine ira", de nem "sine íronía" 1580-ban megállapított a tiszta ember
ségnek és emberi tisztánlátásnak ez a ritka megtestesülése, Montaigne, az változat
lanul igaz maradt az évszázadok folyamán a fehér és a színes ember viszonyára:
a magasabbrendűség fölényének tudata emberalatti lényeknek osztályozta a színes
Iajtákat, A lőporral müködö embergyilkoló szerszámok fölénye az emberi kiállással
szemben, a cselvetés fölénye az egyenességgel, a hazugságé az igazmondással, a
ravaszságé a nyiltsággal szemben átmenetileg kétségtelenül nagy helyzeti előnyt

biztosított azok számára, akik éltek ezekkel a "magasabbrendű" eszközökkel. Ez az
"előny", amely az anyagi javak megszerzése terén jelentkezett, egyidejűl~g helyre
hozhatatlan erkölcsi hátrányba sodorta a "fehér embert" egy olyan "naiv" és "pri
mitív" erkölcsi magatartás képviselői szemében, akik a nyiltság, egyenesség és
őszinteség tiszteletében születve és nőve fel, más etikai érték-rend törvényei sze
rint éltek.

A "hódító" fehér ember magatartása következtében ez a szembenállás mindenütt
kialakult, ahol csak együttélésre került sor fehérek és színesek között, A konfliktus
tehát adva van és minden konfliktus drámai csirékat hordozván magában, táptalaja
lett a színdarab-témáknak is.

Ezen az ídöszerű talajon termelődött ki annak a két ismeretlen nevű amerikai
írónak - James Gow és Arnaud d'Usseau-nek - háromfelvonásos színműve is, me
lyet "Mélyek a gyökerek" címmel játszik a Művész Színház.

*
A két író a konfliktust az USA egy déli államának mílíőjében, egy konzervatív

öreg politikus, Ellsworth Langdon szenátor házában, Bella Charles néger házvezető

nőnek a világháborúból hazatért, hadnagyi rangot nyert néger fia, Brett Charles
körül fejleszti ki. A második világháborút a saját magasabbrendűségénekmániájától
megszállott nép hatalomvágya provokálta és ebben a háborúban joguk volt meghalni
az emberi egyenlőség és szabadság eszméjéért a lenézett és megvetett négereknek is.
A négerek azért hozták ezt az áldozatot, hogyasorsvállalás közössége következtében
elnyerjék az egyenlő emberi elbánást. De hazatérve a háború befejezése után, azt
kell tapasztalníok, hogyahazájukbeli fehér emberek túlnyomó többsége nem tud és
nem akar megváltozni. A tísztajellemű, becsületes Brett a déli atavisztikus néger
gyűlölet következtében, önhibáján kívül üldözött vaddá válik. Langdon szenátort
makacs, megcsontosodott néger-ellenszenve odáig ragadtatja, hogy hazug vádat kohol
a fratal tiszt ellen. Hiába derül ki ártatlansága, hiába áll mellette szerető szívvel a
fiatalabbik Langdon-Iány, Ginevra, sebzett, örökre gyanakvó, csalódott lélekkel, tele
keserűséggel és reménytelenséggel kezdi meg harcát Brett, a négerek felvilágosításá
ért és emberi, egyenlőjogú életének kivívásáért.

Az írók a humanizmus hirdetése érdekében tiszta képletbe egyszerűsítik le a
problémát. Mindegyik alak egy-egy emberi magatartást képvisel.

Langdon szenátor az előítéleteiben megingathatatlan, négerekkel szemben el
fogult, ellenszenvében a becstelenségig süllyedő embertípus képviselője. A régi "erős"
fehér ember, akinek minden eszköz jó hatalmi poziciójának biztosítására.

Alice, az idősebb leány, az ingadozó átmenet. Támogatja tanulmányaiban
Brettet, de meg van sértve, amikor az a saját feje után akar cselekedni. Úgy érzi,
hogy a "hála" örökre odaláncalja majd az ő akaratához, de ugyanakkor elképzelhe
tetlen a számára, hogy "emberi kapcsolat is lehetséges egy néger és egy fehér leány
között", Amikor a néger túllép a határon, amit a kifinomultabb rabszolgaság enge
déryez. ő is szembefordul a .Jázadövat'' és inkább azonosul apj ával, mint húgával.

Gínevra, a húga, a fenntartásnélküli szeretet képviselője, akiben az érzések
már ledöntöttek minden válaszfalat.

A "színes" oldalon a régi néger világ képviselője Bella, a házvezetőnő. Élí az
alsóbbrendű négerek szolgai életét, akik nem is ébredtek még helyzetük tudatára.
[gyénileg egyszerű, cseléd-sorra született asszony lévén, fél minden változástól és
néger agressziótól. De amikor fia elbukni látszik az egyenlőtlen küzdelemben, annak
a jólelkű női Caliban-nak a dühével lázad ura ellen, aki rájön, hogy parancsolója
sohasem volt Prospero. mert hitvány, hazug, aljas, jellemtelen ember.
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Az "átmenet'· átlag-néger magatartását Honey, a színes szobalány képviseli,
aki - megalkuszik. Eli a maga ösztönös, szimpla, silány életét, megvesztegethető,

bosszúálló, de nem mélyen romlott. Fajtája ellen nem tud tartósan bűnt elkövetni:
visszaadja a pénzt, amivel Brett ügyében megvesztegették.

Az .,új néger", a felvilágosodás férfias, büszke, tisztalelkű harcosa Brett, aki jó.
nemes, becsületes, okos, aki ráeszmélt, hogy hiába segitené az idősebb Langdon-Iány,
Alice ól egyénileg a megbecsült tudósi pályára, a kérdés nem oldható meg egyéni
karitásszal és egy meghatározott személy felé irányuló pártfogás-gyakorlással, amig
tízezrek és százezrek az emberi szolidaritás karámjából kizárva, szabad prédát mín
den vadászó hajlamnak. gyűlöletnek és bosszúnak. Közösséget vállal fajtájával és
feláldozza egyéni boldogságát akiközösitett százezreknek.

A kétszer három alak konfigurációi mellett Roy Maxwell a hajlékony, csa
pongó, következetlen déli "közvélemény" kórusát testesiti meg; Howard Merrick,
az északamerikai író pedig a jobb álláspontra jutott világos ítéletű, emberséges köz
véleményt, aki rninden magasabb ideológiai inditék nélkül, kizárólag józan belátás
alapján, racionális okokból szembefordul a szenvedéllyel, mert aljas eszközökhöz
nyúlt és melléje áll az üldözöttnek, mert tudja, hogy ártatlan és igaza van.

A thézis és antithézis tehát világosan ki van fejtve e műben, mint az emberi
történések dialektikájának két változata. Az irók csak a szintézissel maradnak adósok
és még a megoldás reményét igérő mondatot is kérdőjellel zárják le.

*
Nem kétséges, hogy időtállóbb módon is meg lehet fogalmazni egymástól mély-

ségesen különbözö faj ták szembekerülésének problémáját, amint azt pl. a Medea
téma nem egy feldolgozója be is bizonyJtotta. Ekkor azonban a jellemekből folyik a
konfliktus. A jónak és rossznak, becsületesnek és aljasnak, jellemesnek és jellem
telennek ez az egymást kizáro formában való szétválasztása azt a veszélyt rejti ma
gában, hogy az élet, ahonnan bizonyító anyagát merítette az író, ugyanllgy, mint
ahogyan ezzel a példával szolgált, meg is cáfolja egyszer saját példáját.

Es erre viszont van remény.
Az a tény, hogya "fehér ember" már Montaigne korában "beismerésben" volt

és sikerre viszi a színházak olyan produkcíóít, amelyek tükrőt tartanak zilált arca
elé, remélni engedi, hogy egyszer mégis megvalósítja Menenius Agrippa emberi
tesirészekről szóló meséjének tanulságát, mégpedig nemcsak a társadalmi osztályok
között, hanem a földön lakó emberfajták nagy szervezetében is, minden élő embernek
önként vállalt egyenlő értékű funkciót biztosítva egy faj ták fölötti tiszta harmóniában.

N.A

ÉS ÁTLÉPTÉK A KÜSZÖBÖT ...
- Kassák Lajos színműve a Nemzeti Színházban

Kopár falak és még kopárabb lelkek. A szerző kispolgári családot rajzol, de
a mai átlagos proletámái alacsonyabb anyagi, szellemi és erkölcsi szinvonalon. Túl
zottan sötét ábrázolásának oka nyilván az, hogy egy életforma elmúlását, lehetetlenné
válását akarja bebizonyítani. De sokkal több bizonyító ereje lenne a darabnak, hú
ábrázolása tárgyául nem ezt az alig hihető, végletes esetet, hanem a típust, az átlagot
választja. Ennek az életformának csődje megnyilatkozik kretoníüggönyök, olcsó sző

nyegek, olajnyomatok és családi arcképek között is, sőt a részletre vásárolt rádió
sem segít rajta.

A csőd olt jelentkezik - s ezt Kassák, ha más szemszögből is, de helyesen
látja -, hogya családból valami misztikus összetartozás érzésén kívül, minden lelki
elem kiveszett. A vérség kötelékeivel összefűzött emberekben semmi közös hit, szán
dék, vágyakozás nincsen. A család - nemcsak ebben a társadalmi rétegben - addig
család, amíg a vér misztikumán és az anyagi érdekeken kívül és fölűl ezek a lelk.i
elemek is összetartják. Emlékek, hagyományok, kultúra, vallás - egyik vagy másik,
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