
hogy mínden esetleges következ
ménytől függetlenül csak azt te
gyem, amit Isten előtt helyesnek
látok, akkor ők is hozzászoknak,
hogy csak méltányos ügyekkel és
kérésekkel forduljanak hozzám.

De rníkor Isten-szeríntí egy ügy ?
Ha inditója a Főparancsolat: 

Szeresd Istent, szeresd a felebará
tot; - és ha egyesíti magában a
sarkalatos erényeket, vagyis ha tel
jesítése az igazságosságnak, okos
ságnak, mértékletességnek és a lel
ki erőnek megfelel.

NAPLÓ

Próbálja meg következetesen ke
resztülvinni, hogy nem engedi ma
gát megfélemlíteni sem más erő

szakos fellépésétől. sem utólag vár
ható szernrehányásaítőlés feltehető

megszólásai tól, hanern csak akkor
teljesít egy kérést, ha valóban a
szeretet kívánja. Akkor aztán te
gye meg készségesen, teljesen, fönn
tartás nélkül. Egyébként azonban
szelíden, de határozottan mondjon
nem-et, függetlenül attól, hogy mi
a pillanatnyi következménye. -f.-

VIRÁG PÜSPÖK ÉS AZ IRODALOM. 1928 májusában bérmált első

ízben Virág Ferenc pécsi püspök Mecsekjánosiban. Azidőben nagybátyám,
Takács István volt ott a plébános, jómagam néhány novellámmal és két
kisebb regényemmel reményteljes ifjú író. Nagybátyám míndent elköve
tett, hogy írói terveimben rnegakadályozzon: szerkesztőségekbeés kiadó
vállalatokihoz írta kétségbeesett leveleit, hogy küldjék vissza kézirataimat,
s így egyszerűbb, de nyugodt és biztonságos mederbe következzék éle
tem. S bár 'az akkori időkben szokásos bérmálási vendéglátás készülö
déseiben ugyancsak kivettem részemet, mint szorgos rokon és "papkis
asszony", untalan hallottam megjegyzéseit, hogy rnindenen ott legyen az
eszem, és ne kacsintsuk holmi "kancsalul festett egekibe" hiú és nevetsé
ges írói dicsőség után. " Ám a nagy ebéd végeztével, amikor is néhány
percre mentesültem a vendégek szolgálásától, hirtelen előttem feketedett
reverendás alakja s előttem csillogott ezüstös feje. Szivarját eltartva ma
gától, szígorúan végignézett rajtam.

- Tedd le a kötényt, moss kezet, szedd rendbe magad, hívat a püspök.
Beszélni akar veled, érted; ő beszél és te hallgatsz ! Mert ez nem káplán,
nem ujságtró l Ne hozz szégyent a fejemre: ne hozd elő írói nyavalygá
saídat: okos ember, komoly ember, nincs ideje az ily-en egyűgyűségekre.

Letettem a kötényt, megmostiam a kezem, lesimítottam a hajlam s
gyorsan végignéztem a síma fekete ruhámon.

- Reggel már látott - hadartam kícsít hetykén. - Mári meg II

Rézinem mertek söpörni az ebédlőben, meg nem is hagytam, port vertek
volna. Ahogy fölálltam a szőnyegről, kezemben a kisseprű meg a lapát,
egyszercsak nyílt a vendégszoba ajtaja és belépett De nem volt piros-
ban, minrt az este, csak feketében, piros gombokkal .

- Térdet hajtottál. ahogy mondtarn ? - vágta el nagybátyám a
szóáradatot.

- A kisseprűvel, meg a lapáttal? Csak köszöntern. hogy dicsértessók.
O bólintott és kiment a kertbe ...

Akkor már a vendégszoba ajtajánál voltunk. Nagybátyám halkab
ban, de még szigorúbban mondta:

- O beszél és te hallgatsz, értetted ?
Már benn is voltam a vendégszobankban. Már készültem. hogy mi

ként nagybátyám hetek óta a lelkűnkbe véste, ha a püspököt látjuk,
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nyomban hajtsunik térdet, végül azonban mégis állva maradtam, mert ő

is állt, vállasan. erőtől sugárzóan, mégis közvetlen mosollyal,
- Már találkoztunk reggel - hallottam hangját, - Láttam, mílyen

ügyesen söpör.
Nyeltern egyet és nagybátyám rninden intelmét felejtve megindult

számon a szóáradat:
- Rozi meg a Mari nem tudnak por nélkül söpörní, meg aztán fél

tek is ...
Hangosan fölinevetett.
- Féltek a püspöktől. Mert olyan ritkán látják. Aztán a sok

vendég. Én is voltam plébános, hát tudom ...
Aikkor már ültünk. Cípőmet gondosan a karosszék alá dugtam s úgy

ültem, mint egy iskolás lány, mereven, figyelmesen.
- Ismertem az édesanyját - mondta. - Legkedvesebb Mária-Iá

nyom volt bolyi káplán koromban. Bájos, költői lélek volt; mélyen saj
náltam. hogy olyan korán meghalt. Úgy látom, hasonlít is reá ...

Kibuggyant a könnyem; mégis büszkeség öntött el: hiszen az én
fiatalon elhunyt anyám gyönyörű asszony volt !

- Persze - folytatta - a mama sokkal de sokkal szebb volt.
Erre aztán ismét a földön, azaz a karosszékben voltam, kis szédü

lettel, míntha hintán lengtem volna.
- Édesapját is jól ismertem; kedves barátom volt ott Bolyban.

Mint fiatal káplán én verselgettem. s Ő, aki még fiatalabb osztálytanító
volt, szintén. Igy jól megértettük egymást. Iró; tehetségét tőle örökölte,
Ami benne csak terv és vágy volt, magában kisasszony - folytatta egyre
sz igorúbban -, magában már Istentölkapott talentum, amelyért felel
nie kell ám!

- Pista bácsi nem akarja, hogy író legyek - dadogtam.
- Mert félti magát. Félti, hogy többet akar, mbnt amire képes,

Mert sok tanulás, sok harc, sok lemondás és még több alázat kell ám
az írói úthoz! Nem játék az irodalom, nem szórakozás, hanem kemény
munka! Olvastam a Katolikus Szemleben Tímár mester aranyai című

novellaját. Aki azt írta, azt nem féltem, hanem Hgyelem ! Gondoljon
arra, hogy ami földünk szülötte és sokat, sokat várunk tollától ez után
a novella után. Ha úgy fog írni, ahogy reggel söpört, nem kell félnie.
Imádkozunk stkeréért szerelte<ttel. Áldja hát az Isten.

Aikkor, igen akkor térdet hajtottam, s míg meghatottan könnyeimet
töröltem. homlokomon éreztem keskeny, körmyű keret. Ahogy kíootor
káltam, nagybátyáruba botlottam.

- Na - kérdezte kíváncslan is, izgatottan is.
- Megdicsért ! Megdicsérte a tárcámat, amelyet a fösvény roko-

nakról írtam. Azt mondta, hogy úgy foíytassam, annál még sokkal
jobban ...

- Úristen! - sóhajtott nagybátyám csüggedten. - Még ő is? ! Hát
még ő is?!

E szerétetteljes "ismerkedés" után három évtizeden át mínden ér
demesebb munkámmal rendre átbandukoltam a gyönyörű pécsi dóm előtt

a püspöki palotába, hogy dícséretet, oktasást, intelmet, bírálatot kapjak.
Persze a három évtized harminc kötetnyi termésében míndössze négyet
érdemesírtett fenntartás nélküli elismerésre. Hibáimat: felületességemet.
bőbeszédűségemet ugyancsak kimutatta. "Legyell1 szigorú önmagával 
mondta néha keményen. - Ne ragadtassa el magát a könnyű sikerektóJ.
és szabjon ihatárt a nagyhangú jelzőknek. Szív:lelje meg és tanulja meg,
hogy a tömörség a legkeményebb írói erény. Bécsben. a Pazmaneumban
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úgy tanulnak sz6no!klattant a teológusok, hogy lemezre veszik a beszé
det, s így önmagukat korrigálhatják. Swkja meg, hogy felolvassa ma
gának a noveIrrlit. Meglátja, olvasás közben hány gomolygó bárányfellhő
fog kipottyanni az írásából." .

Természetesen az oktató tanítgatás és kihallgatás közben gyakran
visszatért a katolikus irodalom vezető alakjaíra. S~k Sándor verseit, a
zsoltárok nyomán fakadt költeményeit hányszor idézte !

- Szent Pál tanításai élnek ezekben a versekben! Te vagy a hegy
és a hegyet nem lehet átrepülmí ...

Harsányi Lajos Hagia Sophiáját, mint mondta, egyidőben napról-nap
ra olvasta. Amikor 1950-ben megüresedect a pécsi székesegyház kanonok
plébánosának helye, Kocsis Lászlóra esett választása.

- Mert olyan szépen énekelt a Dómról. rnéltó, hogy itt éljen a kö
zelébein ...

A Vigi.liát, Új Embert betűről betűre elolvasta, aztán tovább ajándé
kozta, hogy mínél több kézbe eljusson. Szépfróínkat: Fekete Istvánt,
Magyar Ferencet, Ijjas Antalt, Rónay Györgyöt, Sinkó Ferencet s a fiatal
Gerlei Józsefet nemcsak olvasta, hanem sorsukról, körülményeiloról 15
szeretettel érdeklődött. Míhelics Vid, Pénzes Balduin, Radó Polikárp,
Szigeti Endre mmden cikkét olvasta. Szigetiről azt hitte, hogy pap, "Iany
nyira mély teológiai tudással rendelkezfk ..." Az egyetemes magyar íro
dalom is rnélyen érdekelte. Minden érdemes, értékes munkát megszerzeít
és elolvasott. Ismerle és értékelte Ady, Babits, Juhász Gyula, József
Attila költészetét. Móricz és Kodolányi munkáít és rendkívül érdeklő

dött Illyés Gyula írásművei iránt.
- EgyM.zmegyém~en született, és hozzá tolnai szülött, Mély latin

kultúrája teljesen. dunántúli ízű! Ismertem családját s a puszták népét,
melyről nagyszerű könyvét írta.

Altalában a falukutatók: Féja, Darvas, Veres Péter munkáját sokra
tartotta.

- Irásukkal elősegíték a nép fejlödését, feltárják bajait s hozzájá
rulnak, hogy sorsa emelkedjék.

Előfizetője volt az Irodalmi Ujságnak s amikor egy ízben ott Veres
Péter Vörösmarty költészetéről szólva Csongor és Tünde-szerű költemé
nyeket követelt, mai irodalmunkról ezt rnondta:

- Mert a tiszta szerelern, mint életadó érzés - szentség: hiánya
üressé teszi nemcsak az életet, de az irodalmat is ...

A fiatal Pákolitz István fejlődését is figyelemmel kísérte.
- Ö is a miénk, paksi szülött, hát közelebbi közöm van hozzá!
Egy ízben a Pécsett megjelenő Dunántúl folyóiratnak kétszáz forin

tot küldött, hogy használják fel tetszésüle szerint. Amikor ezért. az írók
köszönő látogatást tettek nála, azt mondta nekik:

- Ha gazdagabb lenne a pécsi püspök, többet adott volna, De ebből

is érezzek, hogy jó és érdemes munkát így is támogat.
A lapnak nemcsak előfizetője, de olvasója is volt. Betegsége előtt,

október-e-novemberben Kempelen életregényét olvasta, egészen fellelke
sülten,

- A jó író Isten tolmácsa, felemeli és megtelíti a leilkeket ...
. . . Fiatal korában verseket írt, kötetben is kiadta őket. Bougaud hí

res Kereszténység és korunk című könyvét káplántársaíval együtt fordí
totta és adta ki.

Egy emlékül kapott - 1946-ban irt - versével búcsúzöm itt tőle:
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Raboskodom egy k6rterembe zárva,
Szögezve ágyhoz fekszem itt magam.
Vigyáz reám az Irgalom leánya,
Fölém hajol és nyugtat boldogan.

Raboskodom egy kórterembe zárva,
Négy pápaszem: a megszekott V1izit .. ;
A test, az Isten pompás alkotása,
Mint föld porában féreg, feksziJk itt.

A testet ők, a lelket csak Te látod;
Te, sebzett szívek drága orvosa:
Gyógyítsd meg ezt a nagybeteg világot,
Ne hagyd magára kínpadján soha !

Ha reggelenként leíössz, drága Vendég,
S szívembe zárlak: kérlek, Istenem,
Hogy maradj velem ma is, el ne menj még,
S álmatlan éjszakán is légy velem !

Kín nem gyötör, lappangó láz nem éget,
Nem érzern így arabság terheit.
Sorsom nem aggaszt immár, hála néked,
Kegyelmed hisz mindent megédesít.

S kik sírva-bízva Hozzád esdekelnek,
Terjeszd ki rájuk balzsamos kezed.
Az összes szenvedőknek adj kegyelmet
S erőt az útra, mely Hozzád vezet.

Kitűnik soraíból, hogy irodalmi érdeklődése és szeretete nemcsak
a megértő figyelőé és élvezőé, hanem a mesterséget titokban mélyen értö
léleké is. (Dénes Gizella)

SZENT JOHANNA A MAGLYAN. (Claudel és Honegger drámai ora
tóriuma az Erkel Szinházban.) Húsz évvel ezelőtt volt az ősbemutató

Baselben. A német elnyomás alatt Franciaország meg nem szállott 40
városában ezzel a látomáserejű, megrázó művel tClJrtották a lelket a csüg
gedőkben és szították a tüzet az ellenállásra. A szerzők a tizenegy jele
netből áÍló oratóriumhoz később prológus t irtak, mely a kétfelé szakított,
sötétségbe merült ország válságos állapotát érzékelteti Mózes első köny
vének jelképi szavaival a világ teremtéséről. A felszabadulás örömére a
párizsi nagyoperában 1945-ben megtartott, ünnepi lelkesültséget kiváltó
díszelóadás elindította világkörüli útjára Claudel és Honegger remekét.

A szövegileg és zeneileg tökéletesen egybeforrott drámai oratórium,
hatásában, a középkori misztériumjátékok újra-éledése, a megszemélyesí
tett mennyei s alvilági erőkkel, a jóság és a gonoszság engesztelhetetlen,
halálig vívott harcával, melyból az emberi igazságszolgáltatás szerint a
góg, a butaság és a gyűlölet keriit ki győztesen, de a végső diadalt a sze
retet avatja, mely a hit által fényesre csiszolt értelmet látóvá, égi ma
gasságba, megvilágosodottá emeli.

A Rouen piacán máglyán megégetett domrémy-i kis Parasztleány
nemzeti hősnővé magasztosult alakjáról számos tudós és irodalmi mű lá
tott napvilágot. A néhány évvel ezelőtt elhunyt Paul Claudel, korunknak
ez a kristálytiszta katolikus szelleme, a J ea·nne d'Arc-kérdés megértésé
hez a legkiemelkedőbb magaslatot, Jeanne halálát szemelte ki látópon
tul. "A drámában - idézzük a költő szavait -, amelyet Ida Rubinstein asz-
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.szonynak írtam Honegger közremunkálásával, a hősnő erről a csúcs
pontról nézi végig SOTTa az eseményeket, melyek idáig vitték, a Zegkö
,zelebbitől a legmesszebbig, az elhamvadástál egészen hivatásának és kül
detésének eredetéig. A közelgő lezárulás előtt minden világos lesz a te
kinte-t előtt, mely egyik horizonttól a másik felé fordul, az elbúcsúzás
és az útrainduZás között." A drámai feszültség legizzóbbá, a koronázási
jelenetben hatalmasodik, amikor egyidejűleg egy másik koronázási szer
tartás is végbemegy: a túzhalált szenvedő, földi láncait eltépő, meg
dicsőült Jeanne égi koronázása. A szuggesztív jelképiségben ez az egy
belátott kettős mérték, ígazság, s jelentés ad ennek a lenyűgöző látomás
nak feledhetetlen, sugalmazó erőt. A véges, ime, karhosszúsáfrnyira van a
végtelentől, egyszerre éljük múló s elmulhatatlan életünket, minden perc
ben világok születnek és omlanak össze, de a jelen, ez a megingat
hatatlan örök élet, bennünk dobog, egy lélekzetnyí szívverésünkben, mely
a következő pillanatban meg is szakadhat, de soha többé már számunkra
el nem múlhat, ha felismertük, átéltük egyszer a legfőbb tanulságot,
mely mint zárómondat csendül ki a mű alapeszméjéből: "Senkinek sem
lehet nagyobb szeretete, mint aki életét adja azokért, akiket szeret."

Arthur Honegger, francia-svájci zeneszerző, Bartók kortársa, aki
Claudel után halt meg 63 éves korában, Párizs és a zenei világ egyik
legünnepeltebb és legismertebb komponistájának számított. Már fiatalon
világsikert aratott nálunk is bemutatott Dávid király oratóriumával. öt
szimfóniát, 22 színpadi művet, 14 balettet, ugyanonnyi oratóriumot, to
vábbá szimfónikus műveket, kamarazenét, zongoradarabokat, énekhangra
irt szerzeményeket alkotott, sőt komponált rádió-, [ilrn-, sport-, és ope
rettzenét is. Szerette magáról hangoztatni, bár elvonultan, magányosság
ba burkolózva tudott csak dolgozni, hogy,az "utca muzsikusa", kívánta a
látványosságot, a folytonos érintkezést és elvegyülést a tömeggel, érde
kelték a gépek, motorok, egyik híres zenekari műve a száguldó gőzmoz

dony érzékeltetése: .Pocific 2}1", szenvedélyes sportoló, és persze meg
énekli legkedvesebb játékát, a "Rugby"-t is, de sokoldalúsága mellett 
éppen mert szüntelenül, csillapíthatatlanul a változatosságot keresi -,
lelke mélyén mégiscsak a végső kérdések, az örök igazságok foglalkoz
tatják és kötik le figyelmét. Azért érezzük értékes zeneköltőnek, mert
fel tudja ébreszteni bennünk a legrejtettebb, legféltettebb otüosáaseiteí
münket, a kimondhatatlan utáni sóvárgást. - A köztudatban úgy is nyil
vántartják, mint 1920-ban a Wagner, Cézar Franck és részben Debussy
hatásának ellensúlyozására alakult nyersebb, szabadabb zenei irány meg
teremtőjének, a párisi "hatok"-nak legkiemelkedőbb tagját.

Honegger szerényen beismeri, hogy csupán társszerzője ennek a sze
rintünk legmaradandóbb remekének, mert a mű felépítése, gondolatfú
zése, még zenei kibontakozása is, a lélektani mozzanatok szigorú követ
kezetességgel kidolgozott sorrendje, 8 logikai, zárt egységbe való fűzése

Claudel koncepciója. Megjelölte a zenei atmoszférát, határozottan és pon
tosan körvonalazta a kifejezés módját, és a zeneszerzőnek érzékeny, fi
nom hallással csak le kellett kottáznia a szöveg néma dallamát. Milyen
szemléletes és érzékletes mindjárt az első jelenet jellemzése: "Az éjsza
kában kutya üvöltése hallatszik. Egyszer. Még egyszer. Másodszor a zene
kar hangja vegyül az üvöltésbe, zokogás és baljóslatú nevetés fut végig
a tumaszereken. Harmadszor a kórusok. Azután csönd. Majd az éj hang
jai az erdőn, s hozzájuk társul talán, nagyon messziről, Trimazó éneke s
egy tiszta, átlátszó csalogány-hang. Aztán csönd és néhány ütemnyi fáj
dalmas meditáció. Majd újra a kórus, zümmögve. Crescendo. Diminu
endó. Végül a hangok tisztán: Jeanne I Jeanne I Jeanne I"
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Honegger zenéje a francia katedrálisok életrekeltése - állapitja meg'
róla a legkiválóbb francia zeneesztetikus, Emile Vuillermoz - m.egvan
benne az oszlopok és hajók lendülete s ereje, a részletek festőisége, a
misztikus és a burleszk keveredése, a szép és torz ellentéte, a templom
tornácának, a stallumoknak és oszlopfejeknek erőt és szépséget sugárzó
kőfigurái. Es mintha zenei építményéból azoknak a középkori fa- és kő
szobrászoknak tréfás, nyers, erőteljes munkanevetése is kicsendülne, hogy"
a megfogható- valóság ízeivel gerjessze fel a megfoghatatlan, az elérhe
tetlen lebegés illatát.

Es a különböző hangok milyen tömkelege ! Hangszínben és hangerős
ségben mekkora változatosság! Az emberi beszédhang vegyül itt el az
énekhanggal, a szavalókórus a zümmögő karral, zeng a zenekar és fel
harsan a vegyeskórus, sőt megszólal a gyermekkar is. Zúgnak a nagy
harangok, konganak a kis harangok és csilingelnek az ezüstcsengők, de
még a Martinot-féle elektromos hullámok is rezegnek. Honegger megkí
sérli kifejezni a sejtelemszerűt is, a csend muzsikáját, a dereJtgést, az
átmenetet. A sokfelé töredező, szertehulló részletek, az elágazó, kavargó,
egymásbaütköző s összevisszaságban gomolygó élet hangjaiba, a világ
zajába halkan, finoman, távolian beszűrődő égi hangok olyan roppant
mozgalmasságot és látványosságot eredményeznek, hogy a figyelmet el
apróznák és könnyen pusztán csak elszórakoztatnának, ha a sokiéleséoet
nem olvasztaná egységbe, ha a kedvtelve elkalandozó érdeklődést nem
összpontosítaná egyetlen uralkodó erőforrásra: a hit éltető áramára a
claudeli varázsba felszökkenő honeggeri ihletettség.

A magyar előadás a feladathoz méltó, kimagaslóan művészi teljesít
mény. Össze kellett hangolni a beszédet az énekkel, az élő szó szinművé

szeti kifejező képességét az éneklő hang szárnyalásával. Es a téma mély
ségesen emberi vonását, meg eszményi ma.gasztosságát példázza, hogy·
a csupasz emberi szó s abból is egy név szólongatása, Jeanne megidézése
még -az elképzelhető legszebb zenénél is jobban velőnkig hatolt. Es itt
rejlik Claudel varázsa, mert magában a témában feszül szét az élet ér
telme: az egyetemes, a teljes, a tiszta katolikum. A kitűnő karmester
mellett, döntő szerep háramlott a szakavatott rendezőre, akinek az ér
telmezés tévedhetetlen, hajszálérzékeny pontosságára, a szóhangsúly bo
rotvaélen táncoló árnyalati finomságaira kellett iiquelmie. Erre az irá
nyitásre nem lehetett volna alkalmasabb mestert találni Németri Antal
nál. A szereplők kitűnően működtek közre. Raics István fordítása költői.

(Hayts Géza.)

AZ OLVASO NAPLOJA. "Annyit írtam már le magam, húsz-huszon
öt éves koromban. De mindig e1pepecseltem az arcomat. Szétfolyó, lágy
vonásoklat örökítettem meg magamból, mert én magam is ilyen lágy
voltam. Ma, azt hiszem, markánsabb már az egyéniségem. Prózaibb, szür-·
kébb, de emberibb. Lássuk csak, mit mond a tükör."

Ilyen tükör ez a könyv is, Végh György önéletrajza kora ifjúságáról,
első emlékeitől az "életbe lépés" pillanatáig, eddig, amíg zsebében az
érettségi bizonyítvánnyal kivívja szabadságát. Címe: Mostoha éveim 
s ez nagyjában a mű "jel~egét", hangulatát is elárulja; ebben a gyerek
korban nincsenek (vagy csak alig-alig akadnak) derűs mozzanatok, nyá
jas emlékek - nehéz, keserves "mostoha évek" ezek, alkalmasak rá, hogy
egy Végh Györgynél lreményebb, indulatosabb természetbőlordast ne
veljenek.

Az elbeszélt tények igazolni látszanak az írót: ha minden úgy volt,
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ahogyan elmondja - és semmi okunk kételkedni benne-, aJkIkor valóban
kegyetlen gyermeklkora volt. A "történet" lényegében a következő: .

Egy földbirtokos meg egy társalkodónő házasságon kivül született
gyermeke (a család megakadályozza, hogy a szülők egybekeljenek, s
az apát tébolydába záratja) édesanyja halála után nevelőszülőkhöz, illet
ve nevelőanyához kerül az árvaszék. jóvoltábóá; a nevelőanya - közön
séges, kapzsi, farizeus nő - jórészt abból a pénzből él, amit az apa csa
ládja tartásdíjként a.gyermekért fizet sa kisfiút a lehető legnyomorul
tabb körüímények közt tartja. Az árvaszékí ülnök, akinél a fiú ügye van,
egyébként intim oarátja a nevelőanyának. Valóságos rabszolgaség ez az
élet a serdülő ,gyermek számára, megaláztatások véget nem érő sorozata;
rníg aztán az ifjú véletlenül fölfedezi származása tJi1:Jkát, meg hogy rní
Iyen galádul bántak el vele; föllázad és tizennyo1cadiJk születésnapján
búcsút mond mostohájának.

Írói önéletrajztól az ember elsősorbanmindig valamí éducation senti
mental.e-t vár: nem annyira egy élet külső, mint inkább egy lélek belső

történetét. S nem lehet azt mondaní, hogy Végh György ezzel adósunk
marad. csak éppen maga ez az éducation szokatlan; nem soik író akad,
a1ki serdülő évei multjában ilyen kevés szellemi élményt találna. Az em
ber már-már hajlandó azt hinni, hogy az író elstihzálja magát (ami Végh
Györgynél nem is volna szokatlan), csakhogy most nem világban elve
szett szegény kisgyermekké, hanem tengő-lengő, élelmes-sunyi, . ponyva
regényfaló karnasszá. De nem - a hitelességnek lépten-nyomon csalha
tatlan jelei vannak. A Mostoha éveim hőse egyszeruen ilyen volt. Nem
nagyon voltak fölszikrázó szép píllanataí, olyanok, melyek aztán majd
egy egész életet bevilágítanak varázsiratos fényükkel. O külsőseg-belsőleg

elnyomorítottan élt; egy durva környezetben sínylődö kis ferencvárosi
srác életét élte, de egy olyan srácét, akinek még az az öröm sem adatott
meg, hogy vasárnaponkint kimenjen a Fradri-pálya bejáratához és alikaJ.
mas pillanatban beslisszoljon -a nagyok lába közt a mécesre. Egyetlen,
szenvedélyes öröme volt: a mozi; s egyetlen komoly gondja: hogyan te
remtse elő munkával, ügyeskedéssel, furfanggal azt a kis pénzt, amiből

moziba mehet, Meglehetősen primitív, félig aszfaltvirág-, félig pince
virág-élet ez, a legrosszabb zsugori kispolgár-szegénység állandó horzal
mai közt ; tengődés egy jófarmán még emberi színtig sem emelkedett
környezetben.

Ezt a környezetet Végh György jól, helyenkint már-már fojtogató
szuggesztívrtással ábrázolja. A kisf~ú nem is láthatott többet belőle. Az
emlékező férfi talán többet láthatna, vagy legalábbis mélyebben láthatná,
amit lát. Hiszen állandóan kommentárokkal kiséri emlékeit; itt azonban
hallgat. Az árvaszékr ülnök, Kornél bácsi alakja még él; a mcstohaanya
azonban már meglehetősen egysíkú és érdektelen. Mintha az író így visz
szatekíntve, hosszü-hosezú évek multári is olyan friss sebzettséggel utál
ná, hogy mínden írói gondosságot megtagadna tőle. Pedig valószínűleg

ebben az alakban is több volt puszta "önző bestiánál". Valamiért csak
lett olyan, amilyen lett. Kornél bácsiról tudjuk, legalábbis sejtjük, miért
olyan, amilyen. Erről II mostohaanyáról viszont csak azt tudjuk, hogy faJri
zeus, aljas, kapzsí, zsugori, gonosz, közönséges, ocSlmány... Nos, ígazán
nem kív,ánhatjUik Végh Györgytől. az embertől, hogy meleg szerétettel
szaresse azt a nőt, aki - önéletrajza szerint - elképzelhetetlenül megke
serítette gyermekkorát. De az írótól több érdeklődást várnánk a jell.em,
a figura iránt.

Egy kicsit több tárgyilagosságot, Mert gondoljuk csak meg éi dol
got! Kornél bácsi, az árva elnyoenorításának értelmi szerzője az írótól

366



SUllbályszerű fölmentést kap (íróílag talán éppen ez a legsikerültebb 'a
Mostoha éveimben); ő az, aki a gondjaira bízott gyermeket kiadja nevelő

szü1őhöz - aihhoz a nőhöz, akivel bensőséges kapcsolatai vannak, akit
ismer, akinek rnínden gyöngéiével és hibájával tismában van, akiről tud
ja, hogy egyszerűen családostul fölélt az árva bőséges tartásdíját ... és
Kornél bácsinak a végén mégis "minden megbocsáttatik"; s miért? Egy~

részt azért, mert ez a női rabságban hunyászkodó puha ember hajdaná
ban mégiscsak mutatott egy-Ikét emberi gesztust a szerencsétlen gyermek
felé. Másrészt - s ez a fontosabb - azért, mert VégIh Györgyben itt
.fölü1kerekedett az író, aki minden sérelmet, okoskodást s egyebet fél~
tesz, ha arról van szó, ami mesterségének, rnűvészetének anyaga és hi
vatása: egy alak, egy jellem megragadásáról és megformálásáról.

A mcstohaanyával szemben, sajnos, nem tudott ilyen önmaga, máig
sajgó sérelrneí és gyűlőletei fölé eme1kedetten író lenni. VaII1 ennek a
könyvnek a végén egy jelenet: érettségi után a fiú pályaválasztásáról
kerül szó, s a hős eldörgi képzelt vádbeszédét a mcstoha ellen. "Hiába
forgatja azt az álszent szemeit, mert tessék megtudni. hogy tíz éve" ...
s egy oldalon át ömlik, képzeletben, a szó, olyan hangnemben, hogy az
olvasó egyszeruen elképed. Mire jó ez a odamondogatás ? Most, húsz év
múlva, végre "kitálal" s megfizet sérelmeiért a sokat nyomorgatott kis
fiú? Az író, sajnos, még most sem tudta írói szemmel nézni alakját s
olyan kevéssé épületes képzeletbelt perpatvart rendez, amilyent zolai
lumpenproletárok szoktak egy-egy hátsóudvarban - de ilyenkor ízléses
ember becsukja az ablakát.

Saját sérelmei mérgében lehetőleg ne írjon az író, még önéletrajzot
se, mert pamflet lesz belőle, s a pamflet csak: alckor érdekes (egy ideig),
ha valamilyen jelentős közéleti alakot vesz célba, Az ilyesféle, személyes,
nem-elvi harag és indulat az írodalomban is rossz tanácsadó. Akármilyen
útálatos is egy figura, az írónak az a dolga, az a kötelessége, hogy meg
lássa, megkeresse benne az embert, szétboncolja s újra összerakja a jel
lem egész gépezetét - mert különben a kicsinyes bosszúállás látszatába
keveredik, s ez a fajta "kiíró" megtorlás mégcsak nem is túlságosan
lovagias módja a bosszúnak.

Jelentős enyhítő körülmény viszont, hogy Végh György önmagával
szemben sem túlságosan elnéző; hajdani "láJgyságát" akJkor is megtagad
ja, ha saját magáról van szó, Amit a mostohával kapcsolatban nem tudott
még megtalálni ; önmagával kapcsolatban már többnyire megtalálja a
kellő távlatot. Ahol kívülről, elérzékenyülés nélkül látja és Láttatja saját
magát - ahogy ügyeskedik, ahogy végigtol egy gyerekkocsit a városon,
ahogy nyakát behúzva mégiscsak kivágja magát, ahogya sok rossz közt
ki-kisiklik, mindig a legkevesebb ellenállás mentén, vagy ahogy az ísko
laorvos látogatásakor 'retteg, hogy le kell vetkőznie s kiderül az osztály
előtt, hogy még mindig hátulgombolós (egyik legkitűnőbb, Vialóban nyo
masztóan mély jelenete) - ott nagyon jól meg is tudja csinálni, ami igazi
föladata volt, s amit i,gazán csak ő tudhatott megcsinálni: ezt a fajta sa
játságos éducationt, ezt a Liliom utcai "egy lélek történetér" - egy színte
növényi szívósságú életösztön keserves, fél-külvárösí odisszeáját, ahogyan
vékony kis kacsaival. vaksin. a nyomorúság élelmességével. ha kell szem
telenül, -Iekapva meg újra fölütve a fejét, keresi a fényt, a világosságot,
az emberséget.

Megtalálta ? A Mostoha éveim végén megtalálja a szabadságot. Igy
válunk el tőle: amint ,.emelt fővel, könnyű szívvel" lépked az őszi nap
sütésben az új élet, a Belváros felé. ,;A Börtönből kiléptem a Szabadság
ba. Azzal a nappal új korszak kezdődött rövid kis életemben." Hogyan

367



alakult, fejlődött tovább? Érzelmek és értelem milyen iskolájába került ?
ReméLhetőleg mielőbb megtudjuk egy következő kötetből. S reméljük,
hogy abban már majd elkerüli a Mostoha éveím tévedéseit, Mert ebben
olyikor többet mond a kelleténél; nem egyszer összetéveszel a nem éppen
igényes naturalízmust a realizmussal, 5 halmozza a kevéssé ízléses rész
leteket ott, ahol a kurta, erőteljes jelzés nemcsakhogy elég, de hatásosabb
is volna; általáiban: jól, jellemzetesetl, s olvashatóan, tiszta, könnyű, haj
lélkony stílusban ír, ékítmények, arabeszkek nélkül, de nem rníndig elég
ökonomíkusan.

És - de ez már nem a stílusra vonatkozik -'- talán nem elég írói s
emberi szeretettel néz a világ felé. Egy helyen (Lelkes István szép portré
jában, amit ez a kitűnő tanár és komoly tudós valóban megérdemelt) meg
melegszík a hangja; de ez is inikább hála, mínt szeretet. "Hitetlenül ke
resztény vagyok, írtarn Játékos ifjúság című versemben. s ez a legponto
sabb megfogalmazás magamra" - vallja. Hitetlenül ? Egy kicsit szára
ZOlIl, önzőn is. Valami világ felé való nyitott készség, emberi szívesség
hiányzik a Mostoha éveimból. Persze nehéz szerétetet kívánni attól, aiki
nem kapott szerétetet. Nem mindenki Dosztojevszki! De azért minden
íróban kell egy parányi kis Dosztojevszki-léleknek lennie; a sors mínden
ütésére legalább megpróbální a szeretet alázatával adni választ. Mert az
íroban (mindegyíkben a maga egyéni hangneme szerint) nagy-nagy tisz
teletnek kell lennie a lét, a világ iránt; ne magát szeresse elsősorban, ha
nem az anyagául kapott világot. Függetlenül attól, hogy ő mit kapott
viszont a világtól. ..

A tarbai református pap felesége meghal. A temetésre összegyűlik

a család. A szegény tébolyult asszonyt eltemetik. S aztán ki-ki folytatja
tovább az életét. Ezt mondja el Szabó Magda regénye, a Freskó. Kétszáz
lap sincs az egész.

De eza kétszáz lap (egy nap története reggeltől estig) az életanyag
olyan gazdagságával árasztja el az olvasót, hogy színte le sem tudja tenni
a könyvet, amíg a végére nem ért. Pályák, sorsok, életek bonyolult egy
befonódása. s nem valamíféle elméletileg előállított légüres térben, ha
nem a ma tapinthatóan hiteles keretében; egy sokkötetes regény-ciklus
anyaga szinte egyetlen nagy pillanatba sűrítve; emberek, akik az adott
jelenben sorsuk egész intenzdtásával, egész történetükkel é1nek, mozog
nak; - s míndez az írói mesterségtudás olyan fegyelmezett biztosságával,
a hangszerelés olyan fölényes gyakorlottságával. ami a mí úíabb, bőbe

szédűségre sajnos nagyon is hajlamos elbeszélő prózankban kivételes rit
kaság. Nincs ebben a regényben semmi pepecselő ál-realizmus, semmi
újabb roman jleuve-jénk töménytelen papírt hömpölygető lomposságából
(aminek többnyire csak széles árterülete Vian, de sodra vajmi kevés); itt
minden a helyén van; itt egy jelző, egy gesztus, egy fölvillanó jelenet is
sokat mond, s mínden gesztus, jelző, jelenet csak azért 'Van, hogy mond
.jon is valamit. Szabó Magda regénye iskolapéldája annak, hogy írni vég
.tére is tudni kell, nem elég csak úgy tollat venni a kézbe és szántani vele
a papirost (cipőt készíteni is tudni kell, esztergályozsri is tudni kell; nem·
elég a jóindulat, meg is kell tanulni II mesterséget, Mit szólnánk ahhoz
a cipészhez. aki csak úgy vaktában nagyokat vágná a kaptafára, anél
kül, hogy tudná is a módját, hogyan kell egy hordható cipőt elkészí
teni ?) ...

A regény lassan világosodik ki - olyasformán, mint mikor idegen
környezetbe lép az ember s csak lassan tájékozódik, lassanként ismeri meg

368



azokat, akiikkel együvé került. Az író a jellemresnek ezzel az "in medías"
rnódszerével nemcsak hosszú lapokat takarít meg, hanem sűrűbb, élőbb

benyomást is tud kelteni bennünk. Az úgynevezett modern regény egyik
legjelentősebb vívmánya ez; de Szabó Magdálnál már elvesztette azt a
technikai vívrnány-jellegét, ami "a regény forradalmának" szép kamasz
korában vele járt (s az írókat nem egyszer csábította bizonyos trükkös
ségre); itt már a hiteles valóságábrázolás biztos módja, sallangmentes
eszköze, Szabó Magda szerkezetét, ábrázolásmódját tekintve modern re
gényt írt, de nem provinciális utánzat-ot (egy tizenöt-húsz évvel ezelőtti

divatot követve - ahogy egyesek nálunk a modernséget értelrnezték), ha
nem valóban lépést tartva, egyidejűen, kisebbségérzés, elrnaradottság
érzés nélkül, az eszközeivel bánni-tudás imponáló érettségével. (S itt ta
láln csak egyetlen, mellékes megjegyzést lehetne tenni. A regény első ré
szében, amíg az olvasó nem akklimatizálódik kellőképpen, nem ártott
volna egy-egy fejezetnél már korábban, míndjárt a fejezet elején rögzí
teni, hogy ki is ill "hős": pillanatnyilag ki is lépett fölnyíló belső- világa,
emlékei s tűnödései uníverzumával a kép előterébe).

A :Ilreskó remek arcképsorozatában talán magáé a festőnőé, Annuskáé
a legelnagyoltabb, bár ennek is megvan ill maga (legföljebb egy kissé en
gedékeny rokonszenvvel szemlélt) "egyénisége". A többi: csupa markáns,
erős figura; rezzenéstelenül biztos kézzel rajzolt arcok - Nagymama, a
pap, Kun László, az Arva, Janka, s egy felejthetetlen gyerek-portré: a
komoly, gondterhelt kis Szuszu (mennyíre az anyja lánya !). Az író nem
magyarázkodik, nem igyekszik ,,1evezetni" egyetlen alakját sem; egy
szerűen elénk állítja öket, de olyan élményt teljességgel, hogy ebben: a
belőlük áradó légkörben, a hangjuk lejtésében egész származásrendiűk

benne van. Azért, mert Szabó Magda jól ábrázolja ók~. De azért ábrá
zolja jól, mert jól látja öket, nemcsak kívülről, hanem sorsuk, Iényük
egész teljességében - azzal a mélyreható, lényeglátó tekintettel, ami
csak az igazán jó íróik, az igazi regényírók sajátja.

A Freskó az év egyik legértékesebb irodalmi meglepetése, az utóbbi
évek egyik legszebb, legjobb magyar regénye. (0)

SZINHAzI ORJARAT: A "Kispolgárok" és a "Nyaralók"
problémája Gorkij szinpadán. - Maxim Gorkij, az orosz nép viharmadara
a századforduló táján színdarabokkal próbálta fölrázni népét és lelkiis
meretvizsgálatra indítani a népért is felelős vezetők tunyaságba, korrup
cióba és élvezetekbe hájasodott lelkét. A "Kispolgárok" és az "E:jjeli
menedékhely" színrekerülte után fokozódó szenvedélyességgel veti föl
"NyaraI6k" című darabjában lLZ értelmiség felewsségét a hazával és It
történelemmel szemben. Gorkij úgy tekint szét 1901-ben az új, immár
nagyrészében a nép sorából kikerült orosz intelligencia fölött, mint a
kertész, akinek a májusi fagy letarolta minden eddig sarjadzó remény
ségét s csak elfagyott gyümölcsösének tar, megfeketedett ágait láthatja.
Az orosz nép Petófije volt ő, akinek meg kellett érnie, hogy nem mutat
kozott gyümölcs a fán, amelynek némely virágjában pedig még remény-
kedni lehetett. ,

Gorkij, hogy javító kritikáját kijajongja mo,gából, egy Volga-menti
nyaralóhelyre visz el minket, ahol nem nemesek és földbirtokosok, sem
nem régi hivatalnokok utódai, hanem mos6n6k, szakácsok és egyéb kis
polgárok gyermekei élvezik nem túl régi keletű diplomájuk anyagi gyü
mölcseit. Ezekkel a sem nem j6, sem nem rossz, csak éppen emberi győn
g€ségekkel terhelt nyara16kkal szemben hangzik el Gorkij metsző társa
dalmi kritikája és a tipus legjellegzetesebn képooelője, Szuszlóv, az
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építkezéseit meg sem tekintő, nyálkás-puha mérnök szemébe is vagJa a
darab pozitiv hősének: "En, maga, ő, ő, mi mind. Igen, igen ... mi itt
mind. .. kilspolgárok, szegény emberek gyermekei... Mi, azt mondmn,
fiatal korunkban sokat éheztünk és izgultunk . " S érett korunkra teli
akarjuk magunkat enni és' kipihenni - ime a pszihológiánk. . .. Attól,
hogy maga gyaUizkodni fog s másokat is gyaUizkodásra uszít, attól, hogy
minket gyáváknak vagy naplopóknak nevez, egyikünk sem veti bele ma
gát a társadalmi tevékenységbe. Nem! Senki! '" (mind hevesebben) Fel
nőtt ember vagyok, átlag orosz ember, orosz nyárspolgár! 'Nyárspolgár 
és semmi több. Ime az élettervem. Ennekem az tetszik, hogy nyárspol
gár legyek... Elni fogok, ahogy akarok! Es végül is köpök a maguk
meséire . " fölhívásaira ... eszméire !"

1901-et írunk (legaUibb is Gorkij ekkor kezdte el írni a Naralókatj,
az orosz nép, de meg számtalan kizsákmányolt, orránál oezeteti, tudat
lanságban tartott és tudatlanságánál fogva vak eszközként kijátszott nép
jajong, gyötrődik, szaporodik és issza le magát naponta elkeseredé~ében.

Gorkij föl akarja szabadítani őket sorsuk és szenvedélyeik, előitéleteik és
tudatlanságuk alól. Szócsöve a darabban egy Marja Lvovna nevű orvos
vagy felcsernő (Kelemen Eva) és egy VIasz nevű, irnokoskodó, szedett-ve
dett műveltségű ifjú (apja vándor szakács volt főúri házaknál s hol ilyen.
hol olyan irányban neuelaette fiát, ahogy éppen az uraság légköre megen
gedte. Gorkij egy kicsít saját magát írja ebben a szerepben (Gábor Mik
lós). Ez a két legtisztább ember a darabban. S ők azok, akiknek Szúszlo» a
szemébe vágja, hogy köp az ő meséikre, eszméikre. fölhívásaikra. Akik ér
zik, tudják, hogy borzalmas katasztrófa felé menetelnek, hogy csak temér
dek vér, éhezés, szenvedés, áldozat árán tudnak egy becsületesebb viUigot
fölépíteni, ha az intelligencia ilyen Szuezlou-jéle emberekbőláll.

Gorkijnál persze nem exponálódik franciásan a dráma, a fennebb
idézett Szuszlov kifakadás is csak a negyedik felvonás végén, a drámai
kifejlet csúcspontján hangzik el. Mert különben mi történik a darabban?
A.z, ami a női főszereplő, Varvara Mihajlovna, Vlasz nénje és a korrupt
Bazsov ügyvéd felesége mond ki a harmadik fölvonásban (Tolnay Klári):
"A lélek szép, ragyogó életet akar, s körülöttünk - a tétlenség elátkozott
sürgés-forgása. Ellenszenves, émelyítő és szégyenletes így élni! Mind fél
nek valamitől és egymás után kapnak, segítséget kérnek, nyögnek, ki
abálnak ..."

A sűrű szövevényű darab jobb megértése érdekében a nehezen mea
jegyezhető orosz nevek mellett magyar megtestesítőík nevét is följegyez
zük, hogy így testközelbe hozhassuk őket valamiképpen a magyar olvasó
felé is.

Előttünk áll tehát a darab három legmegnyerőbb lelkületű főszerep

lője. Egy-egy Gorkij idézetet ne unjunk még a jellemzésükre. Varvara
Mihajlovna (Tolnay Klári) mondja mosodás édesanyjáról és az életről.

amit rosszul él az új intelligencia: "Igen, rosszul... Es nem is tudom,
hogy kell jobban élni. Anyám egész életében dolgozott... Milyen jó
volt. .. és milyen vidám! Mindenki szerette. O taníttatott ki... Hogy
örült, amikor a gimnáziumot elvégeztem! Akkoriban már nem tudott
járni - reumája volt . . . nyugodtan halt meg . . . - azt mondta: "Ne sfrj.
Varja, nem baj! Ennekem ideje már ... leéltem, ledolgoztam a magamét
- elég!" "Több értelem volt az életében, mint az enyimében. Nekem
meg lám - olyan suta az életem. Ugy rémlik, idegen tájra jutottam, ide
gen emberekhez s nem értem meg az életüket! Nem értem ezt a mi éle
tünket, a kultúremberek életét. Mintha nem volna tartós, időtálló, egy
időre csinálták hevenyészve, ahogyavásártereken a bódékat csinálják.
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Ez az élet - mint a folyó eleven hullámain a 3eg: erős, ragyog, de sok
benne a szenny ... sok a szégyenletes, a csúnya ... Amikor becsületes,

.merész könyveket olvasok, úgy érzem - az igazság forró napja ket föl . . .
a jég olvad, föltárul belsejében a sár s a folyó hullámai csakhamar ösz
szetörik, felapritják, elviszik valamerre."

S még egy harmadik idézet Marja Lvovnától (Kelemen Éva), az OT
1Josnőtől, akinek szájából szintén Gorkij életfölfogása szólal meg: "Má
sokká kell lennünk, uraim és hölgyeim. Mosónék és szakácsnék gyerme
kei, egészséges munkásnép gyermekei - másokká kell lennünk! Hiszen
a mi országunkban sohasem voltak még művelt emberek, akiket a nép
tömegéhez vérrokonság fűzött ... Ennek avérrokonságnak azzal a fOTTó
1Jággyal kell táplálnia bennünket, hogy a velünk rokon emberek életét,
akik naphosszat a sötétben és sárban lihegve dolgoznak: kitágitsuk, át
alakitsuk, besugározzuk. Nem részvétből, nem könyörületből kell az élet
kitágításáért dolgoznunk... magunkért kell megtennünk . .. azért, hogy
ne érezzük ezt az átkozott magányosságot... hogy ne lássuk a szakadé
kat magunk közt - a magasban - s a rokonaink közt - odalenn, ahon
nét úgy néznek ránk, mint munkájukból élő ellenségeikre. Ok azért küld
tek bennünket előre, hogy a jobb életre utat keressünk nekik, mi pedig
elmentünk tőlük és elvesztünk, magunk teremtettük meg ezt a magá
nyosságot magunknak, tele izgatott zürza'VaTTal és belső meghasonlással . . .
Ez. a mi drámánk! De mi magunk csináltuk, megérdemeltük, ami gyö
tör bennünket 1'.'

Ez a három idé~t jellemzi a legjobban Gorkij cselekményileg nehe
zen regisztrálható színművét, amelyben huszonöt ember él, nyaral, gyöt
rődik, 'Vagy szolgálja ki a saját életük elől is menekülő nya.ralókat. Kik
ezek az emberek. Bazsov ügyvédet (Grequss Zoltán) a felelőtlenség jel
lemzi. A konjunktura idején egy szál nadrágban kezdi s mert nem vá
logatós ügyeiben, tetemes vagyonra tesz szert, Elpuhult, széthízott, plety
kás, enni-inni szerető férfi. Gyermeke nincs. Felesége, a mosónő leánya
(Tolnay) lelki és szellemi igényekkel indult az életnek. Most fuldoklik
és kiutat keres. Az ő öccse Vlasz (Gábor Miklós), akit szakács apja ván
dorlásában heterogén műveltséggel töltött meg s aki tud annyit, hogy ő

még nem tud semmit. Gorkij önarcképe ez a darab tapogatózó éveiből

és abban is, hogy ez a ·--huszonöt éves Vlasz belészeret a nála tizenkét
éves idősebb orvosnőbe (Kelemen Éva), aki tiszta, rajongó lélek. Az asz
szony azonban, aki rövid és gyötrelmes házasság részese volt, nem mer
ekkora (?) korkülönbséggel a felesége lenni, csak az anya szerepét vál
lalja mellette. Itt nyaral még a magát végső dühében nyárspolgárnak
valló Szuszlo» mérnök is (Márkus L.) szép, fiatal, megrontott feleségé
vel. Gyerekük nekik sincs, az asszony fűvel-fával udvaroltat magának,
de főlovagja Zamiszlov, (Szénási Ernő) Bazsov ügyvédbojtárja, aki még
l-elkiismeretlenebb, élethabzsolóbb és korruptabb hajlamú, mint a főnöke.

Kalerija, az ügyvéd vénleány húga (a század elején vagyunk, s ez a nő

csak 29 éves, s Ilosvay Katalin játssza) szenvelgő verseket ír s mindenkit
utál, aki nem szalonember. Nyaral itt egy sokgyermekes orvosházaspár, a
férfi lót-fut és dadog egész nap, de jószándékú, a felesége kizsarolt testű

anya, aki kisebbrendűségi érzésben, kimerültségben, pénzhiányban és
gyűlölködésben szenved (Lelkes Agnes kitűnően személyesíti meg) .. Van
a nyaralók között korán megkopaszodó s negyven éves korára kiégett
író, mintha csak a század-elő Drasebe Lázár Alfrédjét látnók benne meg
elevenedni. Él itt egy harmincév körüli semmittevő, kamaszos vággyal
Varvara íránt, mert őt csak egy nő menthetné meg, ha akaratot plántál
na belé. Ez még öngyilkos is lesz, hogy fölhívja a figyelmet szánalmas

371



alakjára. S itt van látogatóban Szuszlo» nagybátyja, egy aránylag szim
patikus kapitalista gyáros, aki öreg korára nagy v.agyonával egyedüL ma
radt s minthogy undok unokaöccsére hagyja vagyonát, inkább gimnázi
umot alapit egy orosz vidéki városban a darab tiszta és lelkesedő sze
replőivel (Kőmíves Sándor alakítja). S van egy fiatal diák és egy diák
lány, néhány park és nyaralóőr, cseléd, műkedvelő szinjátszó még a szí
nen és Gorkijnak csupán a lélek és a karakterek lemeztelenítésében ak
tiv szavait mondják.

Gorkij 1902-ben így emlékezik meg készülő darabjáról: "Még egy
darabot kezdtem írni: "Nyaralók" címmel. Bergyajev kifejezésével élve
- napjaink - "polgári materialista értelmiségét" szeretném bemutatni.
Nagyon szeretném, ha mindenki megkapná benne, ami kijár neki, egy
kicsit maga Bergyajev is."

No hiszen, megkapta itt a magáét mi["denki s a cári Oroszországban
be is tiltogatták, tüntetgettek is a darab ellen és mellett. A tüntetések
akkor voltak a leqheoesebbek, mikor Gorkijt a februári forradalom után
a Petro-Pavloszk erődbe zárták. A most bemutatott fordítás Németh
László, - néhány szinpadról nehezen érthető szófordulatát kivéve 
vérdús és eleven fordításában került előadásra a Madách Szinházban. S
van ennek a szinháznak egy fiatal rendezője, aki már az Anna Frank
naplójának látszólagos eseménytelenségébőlforró-atmoszféra sikert tudott
kicsiholni. Ugyanezt tette - magasabb és kompLikáltabb formában Gor
kij rejtjeles, utalásos, jellem-múzeumszerűen álló darabjával is, amely
mögött a századforduló orosz életének egész boszorkánykatlana forr.

Magyar szinpadon még nem hoztak ki annyit Gorkijból, mint Adám
Ottó rendezése kicsiholt a már fölsorolt művészekből. Emlékezzünk csak,
hOfJY egymásután két szinházunk hogyan dadogta el Gorkij "Ellenségek"
című darabját. Ember lett légyen a talpán, aki ebből a darabból akár a
Pesti, akár a Nemzeti Szinház előadása után a lényeg árnyékát is meg
értette. A "Nyaralók" előadásán más volt a helyzet. Itt még a legjárat
lanabb szinpadi néző is ráeszmélt - a történelmi távlatok és a gorkiji
frazeológia nem ismerése ellenére is -, hogy valami gigászi viadal dúr
a nyaralók között, akikről Varvara azt mondja: ,,'Ertelmiség - az mi nem
vagyunk! Mi valami más vagyunk ... nyaraló k vagyunk a hazánkban ...
valami jövevényfélék. Sürgünk-forgunk, megfelelő helyet keresünk az
életben .. . semmit sem csinálunk s undorítóan sokat beszélünk."

Nos, ezt a sokbeszédű, kevés cselekményű önmardosást érzékeltette
meg kitűnően Adám Ottó rendezése s munkája nyomán éreztük, hogy itt
a szinpadon egy zseni tépi láncait s Ő euráziai pentaton-stílusban kifej
tette a belső, szavakban is alig megírt - csak zseniálisan sejtetett drá
mát. Adám Ottó legnagyobb rendezői érdeme, hogy nem tesz egyebet:
csak se.1ttetni tud, a fölsorolt miiuészeké pedig, hogy mint egy hárfa húr
iai, külön-külön és együtt tudták elzengeni a nyaral6k szimfóniáját. Em
lékezetes előadása ez a magyar szinháztörténetnek. (Possonyi László)

NEGYEDÉVI FILMKRONIKA. 1958 első negyedében a közőriség elé
került filmek közül az immár hatvan esztendős és harmincöt éve filme
ket rendező, tehát jubiláló René Clair remekműve, az 'Ejszaka szépei
(Les belles de nuit. 1952) emelikedik messze a többi fölé. A film tartalma
egészen más, rnint amit a cím sejtet. Egy fiatal zeneszerzőről VaJIl szó 
pontosabban: "van kép" - aki motorpuffogásos,' zörejekkel teli korunk
ban CSaIk az álom világában véli megtalálni az alkotásához sZÜlk\Séges.
nyugalmat, harmóníát, A film ennek a fiatalembernek - Gerard Philípe
alakítja pompásan - álmait mutatja be. Egyre távolabbi korokba mene--
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kül, a század elejéből III. Napoleon császár uralkodásának éveíbe, majd
.a francia forradalom korába, aztán D'Artagnanékhoz, hogy végül is az
ősembernél kössön 'ki; de soha, sehol jobb az élet, egyformán nehéz el
viselni ekkor is,aikJkor. is. Claír a tőle megszdkott szellemességgel hány
fittyet mánden nagyképű, üres frázisnak, de mély kultúra-szeretetéröl
is tanúskodik. Amit látunk: filmművészet a javáIból: ezt így irodalom
kifejezni nem tudja. Aprólékos részletezés és térbeli gátíások nélkül lé
pünk át egyik korból a másikba, mintha mi is együtt álmodnánk a film
hősével; megszűník, feloldódik tér és idő, de azért sohasem felejtjük el,
hogy álmodunk: a zeneszerző riadrágja a rokokó-kosztümben is épp úgy
lyukas a térdénél. mint a gigeeli-ruhában. Végtelen könnyedséggel, eről

ködés nélkül vetíti elénk Clair asszociácíóít, s Ibárr már 1924 óta, amikor
az Entr'acte-ot megalkotta, mínden egyes filmjében felbukkan álom és
valóság csodás keveredésenek a rnotívuma - (lásd: Vidám kísértet, 1935,
Boszorkányt vettem feleségül, 1942, hogy csak az 1945. után náluruk is be
mutatott filmjeit említsem) - ez az újabb műve is tud újat, müvészít
adni az ismétlődés veszélye nél1küI. Nem kopott frázissá mondaníealója.
Milyen frappáns például az a jelenet, míkor a zeneszerző álmában végre
saját szerzeményét vezényelhetí: ámde mikor felemeli kezét, veszi észre,
hogy karmesteri pálca helyett kueblrt tart ujjaíban, hogy a fúvósok he
lyénautódudák tülkölnek. a bőgősőket aszfaltfúrógép váltotta fel, a mély
hegedúsöket motorbicikli és porszívó helyettesíti, rníndegyíkre rátűztek

egy-egy kottát és arról pöfőgnek-zörőgnek-süvítenek.René Claír a köz
helyeket ismétlő és mélyebb tartalom nélkül csak a külsőséges meg
hatódottságra pályázó filmek fogásait is lehetetlenné teszd: van ebben ül
dözés, búcsúzkodás a rács mögött, kötélen való szökés a várból, hárem
hölgyek csapata, párba], egyszóval az összes rekviziturnok, csak éppen a
visszájáról Játjuk mindezt, kífigurázva, megsernmisatve. Ha pedig neta
lán valamelyik jálratlanabb néző mégis komolyan venné az egészet, ott
van a kísérőzene: - s jogosan, hiszen zeneszerző álmait látjuk - éne
kel benne míndenki: operaigazgató kórussal. 'arab sejk, lovag, hősszerel

mes, méghozzá a legkomolyabbnak látszó pillanatokban. Bené Clair tehát
ismét megmutatta, hogyan csillogtathatja meg nagy műveítségét és ra
gyogó szellemességét, C8'~pŐS humorát egy tehetséges rendező úgy, hogy II

mondanivaló Sava csak a rosszat marja s a jút, a morális lényeget sér
tetlenül hagyja.

A Irancía nevű, de ameríkai Jules Dassin szélesvásznú fi1mje: Aki
nek meg kell halnia. Kazantzaki görög származású regényíró könyvéből

merítette az ihletet. Témája meglepő. Egy kisázsiai görög, tehát kisebb
ségi település lakosságát üldözi az elnyomó török hatalom. Egy falut
felperzseltek II katonák, s 'a lakosság most bebocsáttatást kér a másik,
jobbmódú görög testvér-településtől. Azok nem szívesen húznak ujjat a
hatósággal, de saját anyagi érdekükkel sem. Elkergetik a vánderokat.
Igen ám, de éppen passióra készültek s a főszereplők: János, Péter, Jakab
apostolok és II Megváltó alakítóí úgy érzik, nekik segítentök kell az el
nyomottakon. Meldéjük állnak s végül is harcot kezdenek az elnyomók
ellen. Harcukat leverik; Krisztust tehát jelképesen újra megfeszítik. Ami
a filmben a kitűnő rendezésen kívül, illetve azon belül csodálatos: az az
Evangélium leírta eseményeknek bámulatosan ügyes és nem erőltetett

alkalmazása. Minden szereplő jelképes: a török helytartó: Pilátus; a jó
ügy mellé állt léha asszony: Mária Magdolna; a derék pásztor: a jó
Pásztor, aki "életét adja juhaiért"; és így tovább. Az események is a
passióhoz hasonlóan peregnek. Vitatkozni lehetne ugyan a párhuzam a1
kalmázásának jogosult voltán s a nem egészen azonos történelmi szítu-
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ációk összekeverésén; de tény, hogy Dassin megrázó seuggesztívitéssal ka
varja fel a néző Ielkíísmeretét és színte kegyetlen Ielkíésmeretvizsgálatra
kényszerítl; olyan atmoszférát teremt, hőseivel együtt a nézőt is olyan
kataklizmába sodorja, hogyannaJk feltétlenül bizonyos katharzíson kell
átesníe, s míndenkí, ~i a vetítés után hazafelé ballag, el Ikell, hogy 'töp
rengjen olyan morálís kérdéseken. melyek addig talán nem is hatoltak
tudatáig. Ezt pedig igen kevés filmről mondhatjuk csalk el. Dassin külön
ben miJIlden filmjében igen fogékonynak mutatkozott erkölcsi problémák
íránt; ezt még pár évvel ezelőtt bemutatott nagysíkerű szatírája, az Első

számú közellenség (L'ennemi public No. l.) is bizonyítja, mely a kacag
tatáson kívül az ember egyéni felelősségéről gondollkoztatta el a nézőt.

Hogy azonban nagynevű rendező kezében is rnivé fajulhat komoly
és haladó szándékú mondanivaló, ha az alapprobléma nincsen ikel1Ő1kép

pen tisztázva és nem belülről, a témából adódik a konfliktus, hanem kí
vülről erőltetík a filmbe: arra tanulságos példa André Cayatte alkotása,
a Fekete dosszié. (Le dossier noir, 1955.) Cayette minden rokonszenvünket
kiérdemlő módon bírálj-a az ígazságszolgáítatás hibáit, a vidéki bíróságok
korrupcióját, a nyomozószervek erőszakosságát, mellyel mindenáron bű

nöst és beismerest akarnak produkálni - Így azután a filmben ugyan
azt az el sem követett gyHkosságot mindjárt hárman is bevallják. egy
szerűen azért, rnert három "konkurrens" és a dicsőséget magának vindi
káló nyomozó valáatja fizikai és lelki terrorral a szerencsétleneket 
egyszóval a rendező javítani akar: mégsem sikerül neki. Filmje nevet
ségbe fullad és a legdrámaibb jeIenetekbohózatra emlékeztetnek. Össze
vissza kaverednak lombikban elörekotvvasztott emberi sorsok, ízléstelen
szituácíók, valószínűtlen helyzetek; még egy szőrösszívű kapltaltstával is
találkozunk, aki azonban csak teljesség kedvéért látható, rnível a cselek
ményhez az égvilágon semmi köze sincs, és a rendező is elfelejtkezik
róla a film felénél, többet elő sem kerül. A nézőnek az a benyomása,
hogy egyes, különálló, jól megfigyelt ötleteket találomra ráncigált elő em
lékezetének iszákjából a rendező, de egységbe forrasatam ezeket az öt
leteket már nem tudta. Olyanná vált filmje, mint valami giccses panop
tikum; az ember nem tudja, borzongjon-e vagy nevessen ; hát inkább
csak .- bosszankodik.

Delbért Mann, a Marty círnű amerikai film rendezője nem törekszik
szenzációt keltő leleplezések, vagy nagy konfliktusok bemutatására. Hang
súlyozettan egyszerű, szinte szürke stílusban mondja el egy átlag-amert
kai házasságánaik előzményeit.Maga a mese színte semmi: egy kövér hen
tessegéd megismerkedik egy csúnya nővel; megszeretik egymást; meg
lelik egymásban az élet további értelmét és célját. A filmben jönnek
mennek, programot csínáénak, íszogatnak, dolgoznak és nagyon sokat
unatkoznak az ernberek. Lakásproblémákkal. anyósgondokkal küszköd
nek. Delbért Mann filmje éppen emiatt a már-már monoton egyhangú
stílus rníatt igen nagyjelentőségű:mert bár a film nem kifogástalan, néha
valóban kissé vontatott - a lázas sürgés-forgás, a káprázatos revük,
álizgalrnak helyett az igazi emberi élet mélységeíbe próbál bepillantani.
Úgy vezet bennünket a felvevőgép Marty lakásába, munkahelyére, mintha
mi sem nézők, hanem csak arnerikaí kisemberek lennénk, akik véletlenül
betértek húsz deka felvágottat vásárolni a hentesüzletbe, vagy ugyanarra
a szórakozóhelyre, ahol éppen MartY is megfordult. A technika minden
kényelmével felszereIt, de nem megál.dott ember komor,rémületes ma-
gányát egy nyüzsgő nagyvárosban még egy film se ábr-ázolta ilyen meg
rázóan, de egyszersmind mínden nagyképűség nélkül, Kitűnőelk a film
párbeszédei. jel1emzőek a beszélők lelkiállapotára, világnézetére. jelle-
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mére, tehát alikatrészei a filmnek; viszont mégsem e páa"beszédek viszik
előre a cselekményt, hanem maguk a képsorok. Vagyis a dialógusok pél
dásan és eszményien a helyükön vannak. Az is megérti a filmet, aki csaJk
a képeket Iátja peregní, Legfeljebb csak a hősök jellemét ismeri meg
kevésbé. Ernest Bcrgndne és Betsy Blaír színte együtt lélegzenek a film
minden egyes kockájával.

A 420-as urak című indiai film azt a paradoxont támasztja az ember
gondolatvilágában, hogy ime: nem ötven, de - ötezer éves már a film- .
művészet, A hindu szereplők oly otthonosan mozognak a karnera előtt,

rníntha már réges-régen ismernék titJkait - és ez kicsit így is VIan. CSllIk
azok tudnak ezzel a chaplini pantomimszerű mozgássai bűvészkedni,

akik hosszú évszázadok óta ismerik már a keleti árnyjátékokat, ezeket
az ős-filmeket. S ha az indiai filmgyártás arra fog törekedni, hogy az
indiai nemzeti jelleget híven fejezze ki a film eszközeivel: halhatatlan
nagy alkotásokat produkálhat, Igy, egyelöre még csak rokonszenves és
végtelenül szórakoztató konglornerátumot kapunk; meghökkentően szel
lemes képek és agyoncsépelt !Hm-közhelyek keverékét. Mert hiába, a
film történetének ismerője még az újszerűnek ható ötleteikről is tudja:
ime, ez az önmagából kilépő lélek, a szerelmét visszatartani akaró asz
szony jobbik énje már évtizedek óta megoldott ötlet: a táncos kavargás
ban a k itűnően ide-oda sikló karnera mozgatása, a mozgás ritmusa pon
tosan Willy Forst egykori filmjeire emlékeztet; a nagystílű kiállításnak
néha bizony hazug volta a Hollywood-felé kacsíngatásból született: ugyan
így a sok dal, Hunc, "betét". Radzs Kapur azonban már feszegéti ezeket
a korlátokat s néha eléri, hogy dalai, táncai már nem betétek, hanem
filmjének szerves részei. Ez a nagy ujság ebben a filmben s ez az- indiai
filmgyártás nagy igérete, melyről nem árt tudnunk, hogy évente négy
ötszáz filmet produkál. Kapur míndenesetre sokat fejlődött a szintén ro- .
konszenves, bár egyenetlen Csavargó óta; a gyönyörűszép Nargisz sem
olyan merev, mínt előző filmjében. S bár a pénz után kapkodó ember
balettjét is láttuk már - például az Egymilliófontos bankjegyben, Kapur
mégis új ötletekkel gazdagítja; a pénzestáska után rohangászó "négy
százhuszasok'', a lelőtt és "feltámadó" Radzs: a filmtörténet pompás fe
jezeti közé tartozek. Es nem utolsó sorban: a film olyan érdekes, moz
galmas, hogy míndez inkább a vetítés után, rnint közben jut a vizsgálódó
krítíkus eszébe. Márpedig az érdekesség és a színvonalas szórakoztatás
nem lebecsülendő erény. N.

A KELETI KODEX SZEMÉLYI KANONJAI. Az Apostoli Szemszék
messzenéző "anyai gondoskodásának" és Kelet iránt érzett szeretetének
bizonyítéka az az 558 Canon, amely az egyesült keleti szertartásúak sze
mélyi jogviszonyait rendezi.

A C. J. C. életbelépése óta egyre erősebb lett az az óhaj, hogy az
egyesült keleti egyházak diszcíplinája, melyben a Motu Proprio szerint
is területenkint sok a helyi különbözőség és itt-ott jogbizonytalanság is
mutatkozik, a nyugati kódexhez hasonló és ahhoz igazodó egységes, egye
temes rendezést nyerjen.

A rendezés nagy munkája már évekkel ezelőtt megíndult, s aki sze
rencsés lehetett, hogy Rómában a Keleti Kódex bizottság levéltárába
bepillanthatott, bámulattal láthatta a keleti világ minden részéből beér
kezett elaborátumokat, javaslatokat és kérelmeket, amelyeket kiváló egy
házjogászok tanulmányoztak és rendeztek. Személyesen tapasztalhattu
azt az aprólékos gondosságot, amellyel az egyes keleti rítusok kérdéseit
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az ősi forrásokra visszavezetve felmérik és még a [elmeriitt érzékenysé
get is figyelembe veszik.

Az eddig megjelent (1949-50-52) Kódex-részek már kodifikálták a
házasságjogot, az egyházi biráskodást, a szerzetesi és vagyonjogot. Ezek
az 1949-ben megjelent C r e b r a e A II a t a e kezdetú Motu Propriot ki
véve, szinte ész'l'evétlenül léptek életbe. A C r e b r a e A II a t a e azon
ban, amely a különböző ritusú katolikus hívek házasságkötését (az eddigi
magyar privilégiumot is megszüntetve) a férfijegyes ritusa szerint ren
delte el, a gyakorlatban máig nehézségeket okoz, amelyek - a félreér
tett katolikum révén - a keleti szertartás lekícsinywsét is kiváltják.

XII. Pius pápa 1957. június 2-án kelt C l e r i S a n c t i t a t i Motu
Proprioja D e R i t i b u s O r i e n t a l i b u s, D e P e r s o n i s címek
alatt foglalta össze a Keleti Kódex személyi részét, és annak életbelépte
tését 1958. március 25-re, a Boldogságos Szűzmária örömhírvitele ünne
pére rendelte el: "Az öss;,es, bárhol élő egyesült keleti keresztényekre vo
natkozóan, még azokra is, akik. más szertartású praelatusok joghatósága
alatt élnek."

-A C. J. Ci-hoz símuló és hozzá hasonlóan tökéletes egyetemes új tör
vény a katolikus Egyház más szertartásait is több vonatkozásban érinti,
tehát hazánkban, ahol két keleti ritusú egyházi terület működik, külön
figyelmet érdemel.

A törvény 5 Titulusban tárgyalja a személyi jogokat.
Az első a keleti szertartásokról és fenntartásukról szól. Alapelv itt is

az, hogy az egyik rítus a másikkal szemben nem szül praecendentiát. A
keleti rítusokról megállapítja, hogy azok ősisége (augusta antiquitas) "az
egész Egyháznak kiváló ékessége, amely megerősíti a katolücus hit isteni
egységét:' miért is "kegyelettel fenntartandók" (l. Can.). A főpásztoroknak

a ritus hűséges őrzését iria elő és kívánja, hogy azon semmiféle változ
tatást ne tűrjenek (2.- Can.). A papokat és szerzeteseket külön figyelmez
teti, nehogy más rítusú papokba és hívőkbe olyasmit "szuggeráljanak",
vagy "tanácsoljanak", ami az ő riiusuk "dicséretes intézményeinek meg
vetésére vagy lekicsinylésére" vezethetne. Ez a pápai intés az egy terü
leten működő különböző rítusú papság és hívek helyes katolikus érzü
letének próbaköve.

A ritushoz való tartozás megállapitása a C. J. C. kánonjaihoz igazo
dik. A más rítusú pap által kiszolgáltatott keresztség nem jelenti a ri
tushoz való tartozást. Sőt a kánon szigorúan tiltja, hogy bárki is mást
egy másik Titus jelvételére "ösztökélni merészeljen". Aritusváltoztatás
engedélyezése továbbra is kizárólag az Apostoli Szentszék joga és a fontos
okok közül első: "az ősök szertartásához való visszatérés".

A fizikai és erkölcsi személyekről szóló titulus, valamint a papságra
vonatkozó általános kánonok is a C. J. C. szerint vannak ide is felvéve.
Lényeges eltérés a keleti rítusú papok nősülésének ügye. A nősülés a
subdiaconatus előtt lehetséges azokon a területeken, ahol a partikuláris
fegyelem ,eddig is megengedte. (Pl. Amerikában ma már nem működhet

nek nős gör. kat. papok.) A vonatkozó kánonok a kódex szerint csak
megújitják az "egyes keleti rituso k ban élő disciplinát", kiemelik azonba.n
a coelibatus magasabbrendűségét.

Az Officium (Breviarium) végzésében a jogszokásra utaL Ellenben a
napi elmélkedést (kűlönösen az Úr Jézus szenvedéseiről és a Boldogságos
Szűzről - akit Kelet különösen tisztel - mondja a Kódex), valamint a
napi szentséglátogatást és adoratiót minden keleti ritusú papra nézve
erősen kötelezőnek hangsúlyozza.



Az egyházi állások és szolgálatok betöltésénél a szabad adományozás
és prezentáció esetét kivéve (ahol ez még Keleten megvan) novum a tör
vényben a választás szabályozása. A vonatkozó kánonok mind. a patriar
ka, mind. a metropolita érsek és püspök választását is minuciozusan sza
bályozzák. Keleten sokszor hangoztatott vád volt Róma ellen a püspök
választá~"elsikkasztása", mint a történelmi unió lényeges megsértése. Ez
a vád legújabban az ún. Eperjesi Zsinaton is elhangzott és a nemzetiségi,
személyi és más okokon kívül alátámasztása volt a szent Unio felmondá
sának.

A patriarkák is és apatriárka jogállásának kánonjai, amelyek a pápa
szerint "a kereszténység tiszteletreméltó ősi nyomait tartják szem előtt",

Kelet megbecsülését bizonyítják ugyan, de a nagy jogkiterjesztés a tör
ténelmi szemléleten túl néző bölcs elgondolás. A patriarkátus ugyanis a
keleti autokefál egyházak szervezetének legfontosabb csúcs-fóruma. Bi
zonyos ügyekben itt a kánonok a katolikus egység elengedhetetlen [elié
teleképpen, a pápai előzetes vagy utólagos jóváhagyását, avagy bejelentést
teszik kötelezővé. A katolikus egység további dokumentumai a törvényben
mindazok a titulusok és kánonokis, amelyek a pápa személyére, a kar
dinálisokra, az egyetemes zsinatokra és a római Kuria s?erveire vonat
koznak.

A keleti rítusok megbecsülésén kívül, azok jennmaradásáról is in
tézkednek a kánonok, s azok még a nem saját iurisdictiojuk alatt élő ke
leti rítusú hívek ügyeire is kíterjednek. A 406. Can. pl. elrendeli, hogy
a latin rítusú püspökök ötéves jelentésükkel kapcsolatban a Keleti
Kongregatiónak külön jelentést tegyenek ezekről a keleti szertartású hí
vekről és szükségleteikről. A 432. Can. viszont felhatalmazza a keleti
rítusú Főpásztorokat, hogya latin egyházmegyékben élő keleti rítusú hí
nek: gondozására külön .sinceüust" nevezhessenek ki. Ez a keleti szer
tartású egyházi ügyekben képzett latin rítusú pap is lehet. A syncellusok
kötelességévé teszi azt is, hogy a nem eouesiilt keleti keresztényekkel
"testvéri szeretettel" érintkezzenek. Idevágó intézkedés az is, hogy azok
a más rítusú papok, akik saját főpásztoruk engedélyével, nem saját szer
tartású híveik gondozására is felhatalmazást kaptak, azok főpásztorának

évenkint kötelesek jelentést tenni róluk.
A nyugati egyházban az érdemes papok elismerésének szép értékes

és történelmi eredetű módjai vannak, a pápa a keleti rítusú papok meg
becsüléséről ís gondoskodni kívánt a törvénykönyvben. Megengedí, hogy
a keleti szert. patriarkák és püspökök tiszteletbeli praelatusokat nevez
hessenek ki (más egyházmegye papját saját ordináriusa beleegyezésével),
akiknek liturgikus és külső distanciókat adományozhatnak. Ezek a pre
látusok azonban különböznek a pápa által kinevezettektől,akíknek jogait
és kiváltságait külön szabályzat állapítja meg.

Az egyházmegyei kormányzat berendezéséről is részletesen intézkedik
!L törvény, de ez belső ügy és a végrehajtás az illetékes főpásztorok jog
körébe tartozik.

Egy-két novumot azonban megemlíthetünk: A vicarius generalísok
helyébe, szinte azonos jogkörrel, de bizonyos meghatalmazásokkal
"Syncellusok" lépnek. A hivatali segítő szervek itt is megvannak. Első

kormányzati segítő szerv a "Consultori Testület", ahol azonban káptalan
van, az továbbra is gyakorolja kánoni jogait. Az egyes területi felügyelő

tisztet (.főesperesi és esperesi) "protopresbyterek" töltik be.
Részletesen tárgyalják a kánonok a parochusok és más pasztoráló

papok jogait és kötelességeit is. Latin mintára ny,ert kodifikációt a "temp
lomigazgatók" jogállása is.
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Az 5. Titulus a laikusok (egyesületek, társulatok) jogait foglalja össze.
Minden új intézkedéssel kapcsolatban rendesen a krit>ika is felmerül.

Különösen áll ez Kelettel szemben, amelyet egyesek elszáradt ágnak tar
tanak az Egyház terebélyes fáján, vagy megmerevedett történelmi em
léknek kétezeresztendős útján. Az igazi katolikus gondolkodás azonban
azt kívánja, hogy az egyházat nemcsak történelmi, hanem jelen valósá
gaival együtt kell értékelnünk és becsülnünk. Hinnünk kell azt, hogyha
az isteni Alapító szertartásbeli (azaz külső) unijikációt akart volna Egy
házában, az is megvolna. Mivel azonban megengedte, hogy jajok, népek a
maguk ,szárnyán emelkedjenek Hozzá, akkor meg kell értenünk és sze
retnünk kell azokat a testvéreinket, akik talán más ruhába öltözve, más
nyelven s talán számunkra szokatlan dallamon, de ugyanazon hitben'
dícsérik őt. (Dr. Szántay-Szémán István)

A MAGYAR MŰVÉSZETHÁROM MüNCHENI LEXIKONBAN. Ma
gyar könyvkereskedéseloben is árusítják a tekintélyes müncheni Knaur
kiadó kézdlexíkon-sorozatámak három kötetét. A "Kn,auns Lexikon Mo
derner Kunst" (1955) a XIX. százlad utolsó harmadának és a XX. szá
zadnak képzőművészetet öleli fel, a "KnaUll's Lexikon Abstrakter Ma
lerei" (1957) az elvont (nonobiektiv) festészetet, a "Kr,aurs Buch vom
Film" (1956) a legfiatalabb művészetí ág történetét ismerteti. Mindhárom
kötet kiváló szerzők mumkája, a szövegrész szakszerű, a képanyag össze
válogatása gondos. A modern művészetí lexikon munkatársai között
olyan neveket találunk, mint Pierre Courthion, Mauríce Raynal (Apolli
naire jóbarátja, akinek neve "A megsebzett galamb és a szökőkút" c.
versben is szerepel), Claude Roger-Marx. Az absztrakt lexikon Michel
Seuphor munkája, ő a legmodernebb művészeti mozgalmak ismertrievű

monograíusa és teoretíkusa. A filmlexikont R. Waldekramz és Verner
Arpe ál1ította össze.

A hálrom lexikon átlapozása elárulja, mit tud és mit nem tud a
Nyugat a mi művészeti életünkről, eredményeirikről, művészeínk mun
kálkodáséról.

Nézzük először a filmlexikont. Filmjeink közül hármat emel ki, Rad
ványi Géza és Balázs Béla filmjét, az 1946-ban készült "Valahol Euró
pában't-t, azután Homoki-Nagy István .,GyöngyvirágtóI lombhullásig" c.
természetfilmjét (1953) és Makík Károly színes filmjét, a "Liliomfi"-t
(1955). Balázs Béláról mint kiemelkedő elméleti és gyakorlati f'llmszak
ernberről emlékeznek meg. Külön kis cikkekben jellemzik a filmművé

szet legnagvobbjait, Chaplint, Garbót, Walt Disneyt, Sk Laurence Oli
viert, Pudovkint, Ejzensteint, René Clairt, Jean Renoirt, a forgatókönyv
író Jean Coeteau-t és a nyugati rnozrlátogatók mai ünnepelt csillagait,
Giria Lollobrigidát, Sophia Lorerit és másokat. Ebben az ~inens társa
ságban három magyar nevet találunk, Baky József filmrendező, Bartók
Éva színésznő és a 'I'oulouse-Lautrec életéről készült angol színes film,
a "Moulin Rouge" női főszereplője. Gábor Zsuzsa nevét. Mbndhárman
huzamosabb idő óta külföldön működnek.

A "Lexi.kon Mederner Kunst" négy magyar nevet említ: Moholy
Nagy Lászlót, Kassák Lajost, Huszár Vilmost és Rippl-Rónai Józsefet.
Közülük Moholy-Naggyal foglalkozik részletesebben, munkásságát külön
cikkben ismerteti és egyik művét reprodukálja, Moholy-Nagyról (1895
1946) a magyar közönség zöme keveset tud, az első világháború utáni
időktől kezdve haláláig külföldön élt. A 20-as évek elején Kassák és 6
Bécsben kiadták az "Új művészek könyvé"-t, majd Weimarban. később

Dessauban a korszakos jelentőségű Bauhaus professzora lett. Hitler ura-
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lomrajutásakor Moholy-Nagy rnűködése is az "entartete Kunst" védjában
részesüdt, el kellett a Harmadik Bírodalomoöl távoznia, Amsterdam és
London után Chicagoban telepedett le és a "New Bauhaus" Igazgatója
volt. Két legnevezetesebb könyve Amerikában jelent meg: "The New
Vision" és "Vision in Motion". A konstruktivizmus képviselője volt,
rendkívül sokoldalú egyéniség,aiki iparművészettel, reklámgrafikával.
filmelmélettel, fényképezéssei is foglalkozott, Majakovs;cl{ijról az egyik
legjobb fényik.épfelvételt például ő készítette, Főcélja az volt, hogy az
új művészet szellemét belevigye - praktikus, ízléses, sallangmentes tár
gyak tervezése révén - a gyakorlati, rnindennapi életbe. Nemzetközi te
kintélye Moholy-Nagynak oly nagy, hogy az idei brüsszeli vi,lágMáJlítás
ra a belga rendezőség tőle és Csontvarytól kért képet a magyar kultu
rális szervektől. Moholy és Kassák után a harmadik magyar név a le
xíkonban a Hollrandiában élő Huszár Vilmosé, aki a konstruktívísta "De
Stijl" csoport egyik vezető tagja volt. A negyedik hazánkfia Rippl-Rónai.
Róla a "Nabi"-csoport (hébelr szó: "próféta") tagjaként történik említés.

Sajnálkozva kell megállapítanunk, hogya lexikon nem tud olyan
rnűvészeírukről, mint Szinyeí-Merse, Ferenczy, Csontvéry, Vaszary, Gu
lácsy, Czóbel, Egry, Vajda Lajos és még folytathatnánk a sort, akik
mind olY'aII1 oeuvre-rel rendelkeznek, amely a nagyvilág hírneves meste
rei mellett is megállná a helyét. Számos kiváló művészünk mellőzésének

egyik oka a franciák minden nern-francba eredménnyel szembeni köz
tudomás szerinti tartózkodása (a nyugatnérriet lexikonsorozat szerkesztőí

és munkatársaí nagyrészt franciák), a másik - fontosabb - ok pedig
a mí egyáltalában nem kielégítő rnűvészetl propagandánk és túlzott, ért
hetetlen szerénységüruk. A külföld nem fog eljönru hozzánk tudakozódní :
vannak-e jó művészeink. Nekünk kell kiállításokkal, szép kiadványokkal
elmennünk Nyugatra és Keletre, felmutatni nagyjainkat.

A harmadik kötet az absztrakt lexikon. Itt kedvezően vagyunk kép
viselve, kilenc magyar művészt méltatnak behatóbban, és többször hi
vatkeznak Kassák Lajos murikásságára, az ő könyveire, "Ma" c. folyó
íratára. A jeHemzett müvészekröl 'sajnos. eddig keveset hallottunk, egy
kettő kivételével a nevüket is itt olvassuk először. Mimdegyik régóta kül
földön él. Barta László, aki 1902-'ben született Nagykőrösön, absztrakt
mozaíkképeket alkot. Előzőleg Ravennában tanulmányozta a klasszikus
mozaikművészetet, Egyik érdekes művének színes reprodukcióját is köz
lik. (Megjegyzendő, hogy a művész nem tévesztendő össze az itthon 
Tihanyban - élő Bartha László kiváló művészünkkel.) Következő honfi
társunk a már előbb említett Huszár Vilmos (szül. 1884-'ber1), aki képző

művészeti alkotásokon kívül előadások tartásával és elméleti cikkek Írá
sával is népszerűsítette a konstruktívízrnust. A fiatal Kallós Pál 1928-ban
született Hernádnémetíben, Klskunhalason érettségizett, 1950 óta él Pá
rizsban. Kolosvári Zsigmond (szül. 1899-ben, Bánffyhunyadon) a 20-as
években került ki Párizsba, kiállítása volt a világ többtucatnyi rnetropo
Iisábam, még Tokióban is. Az ötödik magyar Moholy-Nagy László, aki
ről a lexikon megállapítja, hogy "prototipusa a mindig újat kereső, kí
sérletező művésznek", Két művét is reprodukálják A Budapesten 1889
ben született Péri László nevét Kánai Ernő egyik könyvéből is ismerjük.
Kőműves volt, geometrikus idomokból építi fel munkáít. Réth Alfréd
(szül, 1884-ben, Budapesten) 'az "új technikák kutatásával és felhasz
nálásával foglalkozik." Egy igen artisztikus képét színes nyomásban köz
lik. A nyolcadik magyar az 1900-lban született Szenes Arpád, aki Lóger
tanítványa volt. Sokáig élt Brazíliában, kiállítása volt Lisszabonbarn és
Rio de Janeiro-ban is. Egyik művének színes reprodukciója megtalálható
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oa kötetben. Az utolsó magyar az itthon is ismert Vasarely (VásárhE.'lyi)
Viktor, aJki 1908-;ban Pécsett született. Orvostanhallgató volt, ma az egyiik
legísmertebb ,,.nonf~guratif" festő. Néhány esztendővel ezelőtt KasselJben
volt egy nagyarányú kiállítás, amely a XX. század legjelentősebb törek
véseit mutatta be: Ezen a reprezentatív kiállításon is szerepelt Vásárhelyt
től kép. (Dévényi Iván)

ARANY JANOSNF: LEVELEI. Az alábbi három levelet Arany Já
nosné Ercsey Julianna irta Hanvára Lévay Irén férjezett Csizy János
nénak. Lévay Irén unokahuga és nevelt lánya volt Tompa Mihálynénak.
Tompáné az, kit a levélíró "kedves boldogult felejthetetlenünk"-nek ne
vez. A házat, melyről szó van a levelekben, a berendezéssel együtt Tompa
Mihályné hagyta Lévay irénre. Tompáné 1880-ban hunyt el Putnokon,
ezután lett az ítteni ház Lévay Irén tulajdona, aki azonban nem Put
no kon, hanem hosszú élet után Hanván halt meg 86 éves korában. Lévay
IT'én valószinűleg eladta a putnoki házat s ennek árán vásárolhatta a
,hanvait, ahol özvegyen élt 1927-ben bekövetkezett haláláig. Tudomásunk
.szerint Tompáné egykori házában Putnokon jelenleg óvoda van.

A leveleket egész terjedelmükben közlöm, de néhány jellemző részt
kiiloti is szeretnék kiemelni. - A levelekből mindenekelőtt intim voná
sokkal rajzolódik ki az Arany házaspár öregkori élete. Testi és lelki ba
joktól megtört, elviselt öregség ez. Ercsey Julianna azt írta 1881. novem
ber 22-én:

"Bizony mi igen gyengécskén vagyunk mindketten, csakhogy élünk,
egyik napról a másikra: férjem szegény hatvannyolc olta mindég beteg
mínden évben, több több jön hozzá, nem lát nem hall, dologképtelen,
nekemis már negyedik éve mikor tüdőhurutom jött egy meghülés követ
keztében, egész télen köhögök folytonos lázzal, csak alig tudom maga
mat fön tartani."

Az egyéni viszonyok tömör rajzán túl érdekes képet fest ugyanaz a
levél az akkori Budapest beszerzési viszonyairól. Egy kofaasszony, aki
rendszeresen szállított Aranyékhoz tejfölt és vajat s akinél Aranyné to
jást rendelt - becsapja őket. Meglepetéssel olvassuk Ercsey Julianna
megjegyzését, ,amit az eset kapcsán némileg általánosítva tesz a falusi
népről: "ők is el romlottak már, meghamisítva adnak rnindent:' Érdek
lődésünk fokozódik, ha rágondolunk, hogy ennek már több mint hetven
.Qt éve.

A levelek stílusa egyszerű, kifejező. Feltűnő, hogy nem érintenek
semmilyen irodalmi vonatkozást s nem árulnak el irodalmi igényt a meg
irás tekintetében sem. Mégis, alig van a mondatai közt, amelyik ne kötné
le az érdeklődésünket. - A helyesírása - ezt meg ket; mondani - kí
nosan hibás, főleg a téren, hogy kettős mássalhangzó t sok helyen nem
használ. Ne feledjük viszont, hogya levélíró küzd a fáradtsággal és be
tegséggel; ez kitűnik az öregesen kúszált - bár jelLegzetes és jóL olvas
ható - kézírásából is. Olykor szinte csak a legszükségesebb betűket

jegyzi le. Maga is irja, hogy nagyon fárasztja az irás. - A leveleket
betűről betűre való másolatban közöltem. Nem volt jogom ezen változ
tatni.

Az a kérdés, hogy Aranvné irodalmi érdektelensége mennyiben fo
kozta a kőltő magányérzetét: túlnő e kis tanulmány keretein.

Néhány szót még arról, akinek a levelek szólnak.
Lévay Irén nemcsak Arany Jánosnéval levelezett, hanem előbb a már

ön'egy és magányos Tompa Mihálynéval, aztán később a költő Lévay Jó
zseffel is, évtizedeken át. Megható módon ápolja a kapcsolatot mindazok-
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kal, kiket valamikor Tompaékhoz a barátság szálai fűztek. Nemcsak:
leveleket ír, hanem időről-időre ajándékokkal lepi meg őket. A hozzá:
irt levelekből is osztatlanul barátság és szeretet sugárzik.

Apja Lévay Miklós, anyja Zsoldos Amália, Tompa Mihályné nagy
nénje. Férje Csizy János hanvai ref. lelkész, viszonylag korán hunyt
el, elborult elmével. Halála után az özvegy Hanván maradt semlékeinek
élt. Apolta a templomkertet és gondozta a költő sirját, amit Amnyné is
említ egyik levelében. - Az idők multával különc lesz s szófukar. Fel
jegyezték róla, hogy csak hófehér baromfiakat nevelt s csak tiszta fehér
macskákat tartott házánál. Tompáékról kérésre is alig beszélt, néha elég
bírálóan. A hanvai házban halt meg több mint ötven év múlva, s őt VS a
templomkertben temették el Tompáék sirboltjába. A ház Hanva község
tulajdonába kerül. A kör lezárult.

"Piroska", akit Amnyné az egyik levelében említ, nyilván Széll Pi
roska lesz, unokájuk, - Széll Kálmán és Arany Juliska leánya. Hevesy
Pepi asszony: gömöri birtokosnő, Tompa Mihályné kedvelt barátnője.

A legkorábban keltezett levélben a szakadás (egérrongálás) pótlá
"úra javasolt lehetséges kieqészitéseket, szögletes zárójelben különítettem
el. (Csák Géza)

Arany Jánosné levelei Lévay Irénhez.

1.
Kedves Irénem ! Budapest. Decz - 25. 1880.

Meg kaptam szives sok jó küldeményét, fogadja érte meleg kiiszime
temet! Megbántam, hogya liba dólgot föl hoztam, csupán azért tetem
hogy hátha kedves boldogult felejthetetlenünk cselédnél rendelést tett, a
pedig el hal - at az egész dologot? De hát kedveském minek [osztota
meg magát atól a sok mindentől? nem vártam azt - - világért sem,
sajnálnám - - - mijatam fogyatkozása len - en valamelyik azok kö
zül - - t számunkra el küldöt.

Most már ara kérem, hogy legyen irántam bizodalomal, és ha vala
miben szólgálatjára lehetek, -a legnagyobb öröme l teljesitem, sőt megkö
szőnöm ha alkalmat ad valamit tehetnem. Tarcsuk föl egymás közötti
érintkezést, hogy néha néha alkalmunk lehesen kedvesünk emléké - rőr

beszélhetni.
En még mindég b[eteg] vagyok, olyan makacsul [tartja] magát az a

gége baj, - - - - nem birr vele az orvos - - - alig tudok hangot
adlru] - - - egészen sutogóvá vált [a] - hangom, amelet kinoz 
[za] [a] betegség.

Az én eláhaladot koromban nem sok remény van már az egészen ki
gyógyuláshoz; szegény jó férjem is sokat szenved, régi sok minden bajai
vanak.

Kedves drága Irénem ! engedje meg nekem, ha egész bizodalomal kér
dezem, hogy elégé be rendezet házat hagyot e kedvesünk ? és, hogy a
most egészen sajátja let-e? mert - - nekem jó angyalom többször
[moruitla, hogya mije van, halála - - [utáln Irénemé lessz, s ugy tör
[tén]t-e? Es a jó Lévay irta, - - - teher is marad, ki fogja - 
[ez]t fizetni? Sajnálnám, ha e - - - gent reája maradt vólna, - - -
különbenis oly sok bajun[kat] [m]ár keresztül.
bocsdsen meg a bizoda.lomért! egyedül ön az a kivel beszélhetek a do
logról.
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karácsonyi ünnepeket kívánva maradok

Arany Jánosné

édes Irénem, sokszor csókolva minden jót

Arany Jánosné

Be kel végeznem levelem, alig birok már irni, igen el gyengültem két
hólnapi nagy beteqsépel,

Fájdalmaji között bóldog
igaz szeretettel

2.
Budapest. april 7. 1881.

'Edes Irénem !

Nem álhatom tovább, hogy föl ne keresem soraimmal, Fájdalmasan
gondolok halálomig felejthetetlen angyalunkra jól esik lelkemnek az ő

egyetlen kedves hátra maradotjára, kedves sokszor emlegetet Irénjére
gondolva, s vele levél utján föl tartani a barátságot; ugy sem hoszu idő

már az a mi nekem az életben hátra van; anyi sok betegeskedés után, a
menyit két év ólta ki álltam -. November hatodikán meg hültem egy
rendkívüli nagy lázt kaptam gége gyuladásal, a mi egész télen tartot,
úgy, hogy még májig sem szabad a szobából ki mennem. Igy töltötem a
telet, kinosan szomoruan. Férjem is szenvedőleg, folytonos retegés és fé
lelemel az ő bajajin.

Hányszor jöt az a gondolatom, hogy irjak, a kinek többé már nem
irhatok ! és hányszor vártam a kedves ösmert sorokat! óh azok nem
jőnek többé!! igy mulik el minden az életben, el fed a sir mindent, jót
és rosszat, bóldog és bóldogtalanság után Kedvesem! én föl kértem az
őszel hogy legyen bizodalomal hozám, ha valamiben szólgálatjára lehe
tek szivesen meg teszem; halgatot, nem irt egy szót sem az ólta. Hogyan
van? mit csinál - ot van az othonja a kedves tiszta házba? ez rend
jénis van. A szép kertet, mit Ioedvesünk úgy szeretet fön fogja-e tartani?
Hát a sirokról ki fog gondoskodni? Tudom nincsen szükség figyelmez
tetésre, de jól esik lelkemnek róla kérdezősködni; és kitől, hanem öntöl.

Ha ideje, és ha nincsen terhére édesem, irjon olykor olykor hadd
tudjam miként van? és hogy hogyan van? Vissza emlékezem az én jó
angyalomra, feledhetetlenemre. A télen, a mikor nem vólt szabad beszél
nem senkivel, it vólt nálam Hevesy Pepi asszony sajnállom, hogy nem
láthattam - de még az anyémekel sem szólhattam akor, nem tudom
pesten van-e még?

Tarcson meg szeretetében
kiván

3,
Budapest. november 22. 1881.

Kedves jó Irénem !

Meg kaptam a szép küldeményét, nem csak el fogadom, de a legna
gyobb köszönettel veszem, mert pesten sem igazi zsirnak hizot luda t, sem
fris tojást nem kaphatunk semi árrért, mégha falusi asszonytól vesz
szük is; ők is el romlotak már, meg hamisitva adnak mindent. A mult
télen szedet rá egy becsületesnek látszó falusi asszony; pár száz tojást
rendeltem, hogy hozon számomra és olyan, a kitől hetenként szoktam
tejfölt vajjat veni, csak használat után látom, hogy mind nyári tojottak,
apadtak.

Libát is hijába keresnék it zsirnak valót, a legkövérebbnek látszónak
sincsen zsirja, igy igen megörültem nekik.

Továbbá édes Irénem, igen köszönöm rólunki tudakozódását! bizony
mi igen gyengécskén vagyunk mindketten csakhogll élünk egyik napról
a másikra; férjem szegény hatvannyólc olta mineUg beteg minden év
ben, több több jön hozzá, nem lát, nem hall, dologképtelen, nekemis már
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negyedik éve mikor tüdőhurutom jött egy meg hül.és következtébe, egész
télen köhögök folytonos lázzal, csak alíg tudom magamat fön tartani.

De kell hogy tegyem, mert ügyetlen rosz cselédem van. Igy vagyunk
lelkem; mikor akar rólunk tudni csak irjon ha én nem telelhetek leve
lére Piroska meg teszi. Hiszen egy olyan feledhetetlen, közösünk Szere
tettünk, mint O vólt, és a kit ő anyira szeretett hogyne esnék jól nekem
is azal, ha ritkán is összekötettésben leni ?

Boldog Szász Károly, mert láthata hol aluszák az örök álmukat azok,
a kiket ő is anyira szeretet. Tőlünk az már meg van tagadva mi már
nem mozdulhatunk ki fészkünkből soha sehova, csak a vég nyugalom
helyére.

Kedveském vegye kedvesen e csekéluséqet tőlem, mikor elé veszi
mindég eszében jut a ki magát ő érette úgy szereti pestrá nem lehet
olyat küldeni mit saját szorgalmttnknak köszönhefünk.

Még egyszer köszönöm sziveségét, sokszor csókolva maradok szere-
tet nénje Arany Jánosné

ANGLIKAN-üRTHODüX KÖZELEDÉSEK. Nem ismeretlen sem la
punk olvasói előtt, de általában a keresztényegységmozgalom esemé
nyeit figyelő hívő előtt sem, hogy az anglikán egyháZJban erős katolíkus
irányzatú ág fejlődik. Ennek hezdete még a századforduló idejére és szá
zadunk első három évtizedére esik, amikor Mereier bíboros és Lord Hali
fax között Mechelnben az első ilyen írányú tárgyalások megkezdődtek.

VisWUJt talán éppen annyira ismeretlen, hogy ugyanakkor az anglikánok
nak egy igen tekintélyes csoportja az egység-törekvéseken a görögloe
leti egyházakkal való szaros együttműködést, sőt hitbeli és egynázíe-
gyeImi egységét érti, .

A mult század végén, 18gB-ban XIII. Leó alatt nyilatkozott hivatalo
san Egyházunk az anglikán papszentelések érvényessége tárgyában. Az
Egyház ebben a nyíbatkozatáoan az anglikán papszenteléseket és a püs
pöki hivatal átadását nem tekinti szentségnek, mert nem őrizte meg az
.apostolí tradiciókat. sőt mind 'a szentség anyaga, mind a formája elégtelen
arira, hogy katolíkus értelemben vett szentségről beszéljünk, Ez a nyi
latkozat akkoriban "hideg zuhanykérit' érle az anglikánokat, akik szeret
ték volna az apostoli jogfolytonosságot megőrizni, illetve papjaikat és
püspökeiket éppen a Iilokatolikus irányzat befolyása miatt, a katolikus
egyház felszentelt papjaival azonos szentségi magasságban látni.

Mikor éppen a fenti nyilatkozat ezeket a reményeket megsemmi
sítette, másfelé igyekezett tájékozódni még a katolikusokkal rokonszen
vező irányzat is. Ebben segítségükre volt a mindjobban erősödő orthodox
befolyás, mely az angol érdekeltség! területek míatt főleg századunk első

évtizedeiben, valamint a második világháború előtti években ígen érez
hető volt az angol egyházi életben. Szokássá vált már az anglikán püs
pökök között is, hogy az utóbbi évtizedekben püspökikészentelésüket va
lamely görög!lreleti püspöktől kérjék. Főleg a görögországi és szerbíaí
orfhodox főpapok szívesen végezték ezeket a szenteléseket. A szentelést
elnyerő anglikán főpap pedig azzal a tudattal ikezdheHe meg főpásztori

rnunkáját, hogy mégis csak részese iett az apostoli folytonosságnak, hi
szen a szakadár görög egyházban éppen az előbb említett két egyiházban
rnutatható ki legjobban történelmileg is a püspökkészentelés apostoli ér
vényessége.

A különbőző orthodox egyházak, főleg azok, 0001 az angol katonai
hatalom is érvényesült, rnint pu.. Jeruzsálemben, Ciprusban és Alexandríá-
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ban, már a húszas évektől egymás után ismerték el az anglikán hierar
chia apostoli eredetet, melyhez azután a többi autokefM egyház is csat
Iakozni kezdett. A legóvatosabbak talán a románok voltak, aikiknél ak
koriban Károly királya katolíkus egyház felé is tekintgetett és a har
JnÍ[}CalS évekoen hatalmas kedvezményeket adott a román görögkatoli
kusoknak.

A második világháború után végül 1955-ben az orosz ortodox egy
ház is nyilatkozott. Hosszabb előkészület és tanulmányozás után a két
egyház közös nyilatkozatot tett. Ebben elismerték egymást, hitelveikből

mitsem engedve kíjelentették, hogy tiszteletreméltó mindkét egyháznak
mínd a szentírásról, mínd a szent hagyományról szóló tanítása, de azt d

kialakult nézetek szerínt kell tanítani és hinni. A hitvallásként a nicea
konstantinápolyi szövetséget ismerték el a "Filiouqe" szó nélkül, annak
fenntartásával, hogy ezt az anglikán egyház nem tekinti eretnekségnek.
A szentségtanban is kettős megállapodásra jutottaJk: érvényesnek veszik
a görögkeletiek hét szentségről szóló tanítását, viszont azok is elismerik,
hogy az anglikán a protestáns elveken állva csupán két krísztusí alapí
tású szeatséget ismer el, de a többi öt létezését sem tagadja, ha Krisz
tustól való alapítását nem is tanítja egyelőre nyiltan.

A ikíil.'álynő férje révén, aki tudvalevően görög származású, Angliában
érthetöen erősödik a görögkeleti egyház tekintélye. Volt anglikán temp
lomokat is kijelölnek és ajándékoznak számukra, amelyeket fényes ün
nepségek keretében szentelnek fel.

Véleményünk szerínt az anglikán egyház csak nyer azzal, hogy az
ortodox egyházakkal szorosra fűzi a köteléket. Nemcsak a papszentelés
kérdése váliJk így náluk mindinkább katolikus értelmezésben is bizonyos
sá, hanem a mindjobban elmaterial ízálódó hitéletet is nagyobb lelkese
déssel és buzgalommal tölti el. Köztudomású, hogy akkor, mnkor anglikán
templomok üresen állnak Angliában, a joatohkus templomok rnind job
ban megtelnek. Reméljük, hogy a mindjobban erősödő ortodox befolyás
Ielkíséget is visz az anglikán egyházba. Ez míndenesetee előkészítője le
hetne egy magasabb szírwonalú és körültekintőbbkatolekus-anglíkán tár
gyalásnak is.

Ezt azért is fel lehet vetni, mert már katolikus részről történtek kez
deményezések és folytattak tanulmányokat, melyek XIII. Leó cikkünk
elején említett levelét veszi bonckés alá. Igen sok neves teológus ugyanis
nem tartja ezt a meghatározást tévedhetetlennek és azt mondja, maga
XIII. Leó sem akarta ezt.

Mindenesetre érdekes tény, hogy az anglíkánok hivatalos szertaetási
könyve is nagy javításokon ment át laz utóbbi évtizedekben. Ki tudja,
nem ez az első lépés-e ahhoz, hogy az anglikán egyház még közelebb
kerüljön nemcsak külsőségeíoen is, de lélekben is szülőanyjához, a ka
tolíkus egyházhoz. (kormos)

Felelős kiadó: Saád Béla
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