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A SZENT OFFICIUM TILALMA az új rítusoknak az istentiszteletbe tör
ténő bevezetésével kapcsolatban. A Szent Officium 1958. :f)ebruár 14-éln "Cornmo
nitio de non jmtroducendis novis rítrbus in divina officia" feliratú szígorú em
lékeztető fígyelmeztetést adott 'ki a világegyház főpásztorairhoz egyesek pró
'bálkozásaí míatt, akik új ritusokat verettek be az istentiszteletbe. Ezek az
írásban is teriesztett próbálkozások, rnelyeket nyugodtan nevezhetünk vissza
éléseknek is, kertrtős forrásból! erednek: az ősi Iiturgta helyreálhtására való
törekvésből és a hívek istentiszteletbe való tevékeny ibekapcsolásának vágyából.

XII. Pius pápa 1947. szeptember 18-án, Szerit Benedek halálának 1400 éves
fordulóján, a falakon kivíili Szerit Pál bazilikában mondott homiliájában em
Iítést tett azokról, ,,8Jkik az ősi korok liturgtkus formáit túlzásba vive, köny
nyedén megvetik a későbbi korok ltturgtkus formáit és lenézik' a privát és
népájtatosságokat. A Iiturgia, az Egyház. tekintélyével meghatározott rnínden
istentiszteletet, tartós és élő valóság, mely a századokon át teljesedett ki: ha
valakinek inkább tetszik az ifjúkor, azért az érettebb kor sem vetendő meg".
Az ún. archeologizmus tehát per defectum vétek, mert a liturgia nem muzeum,
az Egyház Illem múzeumőr, a templom pedig az egész keresztény család imád
.ságámak és istentiszteletének a háza és nem kísérleti hely.

Per excessum hibáznak azoik, akik túlzottan erőltetík a hívek tevékeny
részvételét, ugyanis gyakran nem a híveket viszik közelebb a lbturgiához, ha
nem a liturgiát alkalmazzák a néphez, elfeledkezve arról, hogy a Iiturgta
opus Dei és nem opus hominis, opus Ecclesiae és nem opus individuaLe, a pap
pedig minister Ecclesiae és ezért nem járhat el a saját belátása szeririt.

A visszaéléseket a Comrnonitlo konkréten a következökben jelöli meg: új
és végi, de használaton kívül! imák és könyörgések bevezetése: pl. a szentmise
felajánlásakor litania diaconalis ; szeritírási olvasmányok bevezetése: pl. a szerit
misénél harmadik lekció vétele az ószővetségből, a szentséglciszolgáltatásnál
népnyelvű szeritírási olvasmányközbeiktatása, (Hazánkban a rituálé egyes
.szövegeínek engedély nélküli, kizárólag népnyelven való mondása.)

'Ezek a visszaélések mind a liturgikus ténykedéseknél (zsolozsma, szentség
kiszolgáltatás), mind a szentmise bemutatásánál tapasztalhatók. Az énekes és
az asszisztenelás miséhez semmit sem szabad hozzáadni, sem elvenni. A csendes
szentmíséket énekekkel vagy Imákkal Jsísérhetik a hívek az ún. missa dialogata
.szabályaí szerint. (A missa dialogata vagy más néven missa recitata az Ordiná
riusok ábtal adott szabályok szarint végezhető a Rituskongeegáció 1922. augusz
tus 4··én kelt 4375. szárnú dekrétuma értelrnében.)

Az Egyház védelmezi a ceremoniális előírásokat. mível a rubrikális normák
a liturgia javát szelgálják. A Svent V. Pius pápa által 1570. július 14-én "Quo
primum" kezdetú bullával kiadott római misekönyv előtti korban annyi visz
szaélés és változatosság uralkodotit ezen a téren, hogy a liturgia szmte miriden
egyes papnak saját kedvére, belátására és [óakaratára volt bízva.

A ribusokat, a szavak és tettek összességét is óvja az Egyház, mert itt is
.sok visszaélés lehetséges: pl. az egy bizonyos oltáron elhelyezett evangéliumos
könyv átvitelére szekatlan körmenet, Úrfelmutatáskor állva maradás, ugyan
ekkor mindkét szentségí szírmek egyszerre történő felemelése, a kárion utolsó
Amenjét a kis eleváctóhoz ejtik ki: ... omnis honor et otoria. Amen. A legna
gyobb visszaélés: a szentségek, sőt az Oltáriszentség anyagának megváltoztatása.

Vétkeznek azok is, akik a liturgikus Iurikcíóloból vagy magából a szerit
rniséből is valamit elhagynak, akik történeti, akár pasztorálís meggondolás
.alapiári: pl. áldozáskor a Confiteor, Misereatur és InduLgentiam elhagyása (ha
zánkban gyakori: az Ecce Agnus Dei és a Domine non sum dignus népnyelven
való mondása), a lépcsőima és az utolsó evangélium mellőzése, a bor konszek
'rációjábán a mysterium fidei kifejezés elhagyása.

Bár a Commonitióban errol kifejezetten nincs szó, de itt kell elítélni a
'kérdőrv szokást, melynek segítségével egyesek a papok, sőt hívek véleményét
.akarjálk megeudní a rnegújttott Nagyhéttel vagy a népi nyelv szükségességével
kapcsolatban, mert a katolikus liturgia hierarchikus, és mint ilyen, az Egyház
Irányítása alatt áll, nem pedig a papok, a klérus tagjai, vagy a l.aos, a keresz-
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tény közösség a rendező elve. Az igazi liturgikus demokrácia aJ'dban áll, hogy
a keresztény nép bensőleg annyira fel van vértezve tudással, hogy az Egyház
által neki nyujtott eredeti forrásokból Igazi keresztény lelkiséget meríthet.

A Szerit Officium ezzel kapcsolatban felhívja a püspökök figyelméte őr

ködjenek azon, hogy a szent kárionoknak az istentiszteletről szóló előírásait

gondosan megtartsák (C. 1261. §. 1.). Mind a világi, mind a szerzetespapságnak
figyelmébe idézi, hogy egyedül az Apostoli Szeritszéknek joga a Iíturgia elren
dezése, az új liturgikus könyvek és-nytlvános használatra szóló lütániák enge
délyezése (C. 1257. és 1259. §. 2). A különféle imádságok és jámbor ájtatosságok
csak az Órdinárius láttamozásával és kifejezett jóváhagyásával engedhetők
meg, aki nehezebb esetekben a Szeritszék véleményét is kikérni tartozik
(C. 1259. §. 1.).

Az Egyház a legutóbbi évtizedekben az ősi Iiturgííkus formák felhasználá
sával híveink aktiv bekapcselását minden téren igyekezett előmozdítani. Éppen
ezért nagyon kell vigyáznunk arra, hogy a liturgikus megújulás. ikoru:IJlk e zöl
delő és sokat igérő tavasza, a visszaélések révén kárt ne okozzon, hanem el
lenkezőleg: hozza meg bőséges gyümölcseit az egyesek és az egész közösség
lelki javára. (Kovách Zoltán)

A METZI KATEDRALIS ÚJ rJVEGABLAKAI. A francia lapok és folyó
iratok beszámoltak arról, hogy a gyönyörű gótikus metzi katedrális új üvegabla
kainak megtervezésére a modern festőművészet néhány legtekintélyesebb mes
tere kapott megbízást. Jacques Villon kápolna-ablakai már el is készültek és
végleges helyükön ragyognak, Marc Chagall-nak és Roger Bissiere-nek a ter
veit pedig elfogadták, és üvegablakaik rövidesen elkészülnek. Az a gondolat,
hogy a metzi dómot, ezt a nagyszerű középkori épületet karunk prominens
Jestőinek üvegablakaival lássák el, egy tehetséges építész, Roger Renard agyá
ban sziiletett- meg. A Moselle megyei műemléki bizottság megbízásából Renard
vezeti a második világháborúban megrongálódott katedrális restaurálását.

Az építész először Braque-hoz fordult, aki a megbízást végül is elhárította,
a következő índokolással: "Ehhez egy egész élet kellene, - valósággal a ka-.
tedrálisban kellene élnem 1" Ekkor Renard Villant, a 83 éves nagy mestert,
az 1956. évi velencei biennálé aranyérmének tulajdonosát kereste fel. Villon
hozzákezdett a munkához, amelyet hosszú hónapokon keresztül nagy mesterség
beli lelkiismeretességgel végzett. Munkája megkezdése előtt gondosan tanulmá
nyozta az üvegfestmény-technikát és a Chartres-i üvegablakokat. Az elmé
lyült munka eredményeképpen Villon-nak sikerült saját üvegablakait úgy meg
oldani, hogy azok tökéletes összhangban állnak a gótikus architekturával. "Az
eredmény csodálatos", - írja Aragon lapjában, a .Lettres Franc;:aises"-ben
Georges Boiulaille -; Villon művei "új életet kölcsönöznek a katedrális e ká
polnájának". A korszerű művészet és a középkorí építészet összeházasítása
miatt eleinte nyugtalankodó metzi katolikus közvéleményt és papságot teljesen
meggyözték Villon alkotásai, és ekkor Renard építész már nyugodtan fordulha
tott más nagy mai festőkhöz is.

A továbbiakban az orosz származású 71 esztendös Chagall-hoz, a legneve
sebb mai festők egyikéhez ment el, hOGY felkérje őt: a katedrális kórusának
hét - lándzsa-alakú - ablaka számára készítsen terveket. Chagall, aki már
korábban is festett bibliai kompozíciókat, sőt a Szentírást is illusztrálta, a meg
bízatást szívesen vállalta. A makeitek már készen vannak; egyiken a muzsikáló
Dávid király látható, másikon Mózes a két törvénytáblával, harmadikon a meg
gyötört Jób, negyediken Nóé bárkájának nyüzsgő állat-tömkelege, a következőn

Nóé út,1ára bocsájtja a galambot. A Chagall-ábrázolta jelenetek kék, piros, lila,
zöld, sárga színekben ragyognak.

A 70 esztendős Roger Bissiere, akit. eddig mint jelentős absztrakt festőt
tartottunk számon, a katedrális rózsaablakaihoz nyújtott be terveket, - ezeket
ugyancsak elfogadták. Mint az egyik lap írja, "Bissiere rózsaablakai metafizikai
.elmélkedésre, a boldogságat - tartalmazó túlvilág szemlélésére ösztönzik a hí
veket."

Chagall, Villan, Bissiere mai szemléletet kifejező metzi üvegablakai nem
törik meg a gótikus harmóniát, az oszlopsarok és csúcsívek magasbatÖTését, sót
ellenkezőleg: ezek a tervek, ha mindegyik testet ölt, még magasztosabbá teszik
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majd az épíUet hatását. Renard, a merész építőművész bebizonyította, hogy a
régi és modern művészet harm6nikus egységben élhet egymás mellett. Nem
tőrtént szentségtörés: a gótika művészete is meggazdagodottan kerül ki ebből a
sikeres kísérletból. Az Isten egy szépséges hajléka még szebbé vált, viszont az
is kétségtelen, hogy a festők - Villon, Chagall és társaik - művészetében is
egy új, értékes, becses fejezet nyílott.

Befejezésül még azt jegyezzük meg, hogy élvonalbeli francia festők egy
házművészeti tevékenysége, templomi munkálkodása egyre általánosabbá válik.
Sonja Delaunay (Robert Delaunay özvegye) a metzi kripta számára készít fest
ményeket, a spanyol Joan Miró a Gers-i dómban tevékenykedik, a fiatal per
zsa származású S. Rezvani Saint-Nazaire-ben; Jean Bazain Noisu-le-Gratui-ban,
Alfred Manessier az északi Hem-ben. (Mind az öten jobbára absztrakt irány
ban dolgoznak.) Hírek keringenek arról is, hogy Pablo Picasso üvegablakokat
szándékozik tervezni a XV. századbeli Mézieres-i bazilika számára. (Dévényi I.)

AZ OLVASO NAPLOJA. Az orvosnövendék a hirtelen szígorú professzor
nál szígor'latozlk. Nem is vizsga ez, hanem viadal; a fiatalember szorongva,
életre-halálra küzd; s végül elérkezik a végső próbatételhez: -behozmak egy be
teget, állapítsa meg, mi a baja, mit kell vele csinálni. A fiatalember megvizs
gálja, megmondja a betegséget. "És az eljárás ?" - kérdezi a professzor. "A
jobb km- csonkolása !" - vágja ki diadalmasan a növendék. Ebben a pillanat
ban a beteg, egy öreg tanító, fölhördül. "Az én kezemet? ... Az én jobb keze
met? . " Levágják az én ..." Megnyugtatják, elvezetik. "Szégyellje magát!" 
mondja a professzor a vizsgázónak. "Hát szabad volt ezt kimondani?" S az
elbeszélő végső következtetése: "Nem, nem tévedtem. Wurm Gyula tanító úr
jobb keze csakugyan menthetetlen volt. De én mégis rettenetesen megbuktam,
embertelenül; jóvátehetotlen bűnnel" ... És: "Felnőttek vagyunk, nekünk már
nem adatott meg a kegyelem, mint az ártatlanoknak. Mindenért vállalni kell
a felelősséget, semmi alól nincs föloldozás."

Ez a Szigorlat című nagyon erős, kemény novella a nyítánya Illés Endre
elbeszélés-kötetének, a Hamisjátékosoknak Több mint húsz esztendős írás, 1936
ból való; ebben a hangütésben azonban már lényegében benne van az egész
író, csirájában az egész mű. "Mindelnért vállalni kell a felelősséget, semmi alól
nincs feloldozás."

Illés Endre kérlelhetetlen író, majdnem kegyetlen. Ellágyulást, engedékeny
séget nem ismer sem önmagával, a rnűvészetével, a művészi ígényességével,
sem alakjaival szernlben. Olvassuk el egy másik novelláját, 1943-ból, a Paradi
csomlé címűt. A férfi barátnőjével a divatos étteremben vacsorázik; a kenye
reslányegyszerre egy zsömlét tesz az asztalukra. mellé három névjegyet; az
egyiken ez áll: "Rögtön megenni!" A szomszéd páholyban ülő három "nagy
ságos úr" tréfája ez. A férfi közéjük hajítja a zsőmlét, Azok sértetten kivo
nulnak. A személyzet a konyhán át igyekszik kilopni a vacsorázó párt. De ez
csak "trükk": az asszonyt másfelé vezetik; a férfi egyszerre szemközt találja
magát a konyhában a három úrral. Megragadják, belemártják egy paradicsom
lével telt hordóba.

Hamísítadlarranekdóta; az ilyen adomákat mesélgették egyes társaságokban
annakídeién, huszonöt vagy ötven évvel ezelőtt. Képzeljük el, hogyan, milyen
olimpuszi humorral mondaná el eZlt Mikszáth, s mílyen édes élvezettel egy
Milkszáth--epigon, vagy milyen vad bőséggel, az ábrázolás milyen kritikai indu
latával Móricz. - Illés Endre nem így mondja el. Szenvtelen, szinte kípreparál
ja eet a társadalmi képletet, mínt egy rákos daganat metszetét, Mínden beteg:
a .férfi és a nő kapcsolata, a rnulatóból átalakított vendéglő, a három rnerevarcú,
részeg dzsentri, a tréfájukkal cinkos pincérek. De egy elítélő szót sem hallunk.
Pereg a történet, fegyelmezetten, pontos, soha se többet, se kevesebbet nem
mondó mondatokban, olajozott pontossággal, Az olvasó nem is tudja, hogyan,
míkor keseredik meg a szájaíze. Anekdótát beszélnek: el neki, s ahogy a csat
tanó felé halad, egyre jobban elhatalmasodik rajta a szorongás. Nem a vacso
rázó párért; azok megérdemlik sorsukat. Senkinek nem jut eszébe, hogy saj
nálközzék a paradicsomba mártott úrért, amint kilép az utcáira. Ez az egész
világ: a harmincas-negyvenes évek világa a szorongató, Itt senki nem beszél
hanyatlásról, pusztulásrél, dekadenciáról. Mégis, az egészből sokszor fojtogatóan
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árad az Untergang~hangu1at.Szenvtelenebbül, fegyelmezettebben és megföllelb
bezhetetlenebbül aligha mondtak itéletet erről a korról.

Hogy Illés Endretől kölcsönözzük a címeket: a "hazugok", a "törteWk", a
"hamisjátékosok" koráról. A felszín, társadalomban és emberekben, látszólag
síma, mínt a műrnárvány. De nagyítóval kell nézni, akkor nyomban föltűnnek

a hazugság repedései. Illés Endre emberi kapcsolatoknak és társadalmi viszo
nyoknak ezekbe a parányi repedéseibe illeszti bele a pengéjét; éppen csak egy
leheletnyit feszít rajta, s lepattan a felhám, kíütközík a műmárvány burkolat
alatt a korhadás, a penész, vagy a semmi. Az óra hőse, háta mögött elúszott
százholdakkal. modorában a nemesség kétpredíkátumos feszességével. márkás
tokban silány bazári vacakot ajándékoz szíve hölgyének. olyan' grandezzával,
mintha valódi aranyat adna. O is "hamisjátékos": a formák pallérozottaága mö
gött a semmi ásít. Ehhez végtére nevetni is lehetne. Illés Endre nem nevet
rajta. Ez a Sándor, ái-márkás "Omikron" órájával, alapjában véve teagíkus
figura. Úgy hordozza magában kiüresedett sorsát, mintha valami volna, pedig
- semmi. Hatalmas, erős, medveforma ember. Míért nem megy el gépkocsi
vezetőnek, kocsikísérőnek, munkásnak, akárminek ? Vagy ha elmegy valami
nek, közben mégis míért él, jár, beszél úgy, mintha nem az volna, ami - mint
ha az a régi maga volna, aki már akkor sem volt az voltaképpen, amikor an
nak hitték? Mert nem tud szabadulni a hazugságtól. a hazugság létformájá
tól. S ez megint lehetne megrendítő is. De Illés Endrénél nem az: alakjai e,gy
árnyalattal silányabb anyagból vannak gyúrva, és Illés Endre sokkal pontosabb
és jobb író, semhogy idealizálna. Egy felemás, hazug világ hitelesen hazug és
felemás alakjait vonultatja föl előttünk. Úgy, amilyenek voltak, ahogyan éltek.
Egy társadalmi réteget rögzített meg, Illúziótlanul, keserűen, arany-napjal utolsó
percében. Hamísjátékosokat, mielőtt a történelem végetvet a játéknak.

De ennek az elegáns színjátéknak vannak azért megenyhült, szép pilla
natai is; egy-egy fecskesuhanásnyi napsugár végigsöpör a színpadon; a "ha
Iáltánc" hangulaita néha, rövid pillanatokra föloldódik. Egy-egy olaszországi kép
ben, a karcsúívű Zsuzsa-novellák egy-egy, hamar elboruló "idilljében" például.
Vagy egy-egy röpke rajzban, emlékben, a Babítsot idéző Esztergomi kiránau
lásban, a Csókolódzók nagyon finom kis szonatínájában, a Legenda L6csén
pompás Szabó Dezső portréjában ...

Es, kissé bátortalanul, széljunk néhány szót az író "stílusáról" is. Kissé
bátortalanul - mondom; mert igazi íronál az, hogy jól, szépen, kifogástal-anul
ír, természetes, s voltaképpen nem ezt ikell szóvátenni, hanem azt, ha története
llen egy-egy erős, jól jellemző, nagy anyagot sodró írónak a stílusa göcsörtös,
akadozó, bizonytalan. De mert sokan abban a téves hitben vannak, hogy a
stílus 'kérdése "meUékes" a mű anyaga mellett: ne féljünk az ískolásság lát
szatától sejtsünk egy-két szót erről is - Illés Endre novellátnak stílusáról.
AITÓl, hogy mínden mondatát "hangszereli" ; hogy csalhatatlanul tudja, hol mi
az értéke, mi a funkciója, mi a hatása ein' hosszú, vagy egy rövid mondatnak;
hogy meetere annak, amit "szinkopálásnak" mondhatnánk, a renétől kölcsö
nözve a kifejezést: hogy érzi, mennyíre többet mondhat néha egy találó jelző

eg',{ lapnyi körülírásnál ; hogy milyen jól ért az árnyaláshoz, a mondatok hol
feszesebbre húzásához, hol enyhébbé oldásához, aszerint, milyen zenekíséretet
kíván a mondandó,

Egy-egy harmincas évekiból való novellajában még érezni az akkori idők

stiláris alexandrinizmusának egy-egy halvány nyomát: az öncélú ékítést, a szé
pen írást magáért a azépen írásért - egy-egy hasonlatban. egy-egy futambain,
arabeszkben. Aztán egyre keményebb, egyre szíkárabb lesz ez a próza, egyre
inkább csak a lényegesre szorítkozik, és erényei egyre "láthatatlanall:fualk":
dísze mind kevesebb, anyaga mind nemesebb, teltebb, keményebb.

Öröm ilyen pompás prózát olvasni: rnínt például a Belvárosi karácsony
ban, A párbaj·ban, vagy a kötet egyik mesterdarabjában, az Anarisban. (.)

SZ!NHAZI ORJARAT: Szomjúhozás Amerika és Ausztrália
m a i d r á m á i b a n. Richard Nashnak, a világhirre vergődőtt amerikai szín
padi szerzirnek: "Az esőhozó ember" cimú darabját ismertük meg a marosvásár
helyi állami Székely Szinház előadásában. S véletlenül testi vagy lelki szom
júságot példáz a két másik ausztráliai és amerikai dráma is, Lawlernek "A.
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tizenhetedik baba nyara" című színjátéka és Thornton WiUier "Hosszú út"-ja is.
A szomjúhozás drámái ezek.

Richard Nash az amerikai vadnyugatra, a "dry farming" hazájába vezet
bennünket, ahol periódikusan visszatérő aszály pusztit s néha a tavaszi-nyári
hónapokban egyetlen szem eső sem esik. Éppen ez a helyzet a Curry családnál
is, ahol egybonhomiára hajló özvegy apa él két fiával és öregedő leányával. A
leány huszonnyolc éves s bár ő látja el a három férfit, mégis férjhez akarják
adni, mert ezeken a tájakon szégyen a vénlányoskodás. Lizzie, a lány azonban
fiús, esetlen farmer lány. Társaságba nem járt soha, a férfiakat elmarja magá
tól, mert rideg külseje alatt nagyon is ér,zékeny, és büszkesége nem engedi meg,
hogy hajlandóságát bárki is kicsúfolhassa. Pedig a serif segédje, egy fiatal öz
vegy férfi kerülgeti őt, de ha összetalálkoznak, azonnal sértegetik egymást.

A farm sorsa reménytelen: hónapok óta nem esett eső. A család sorsa re'
ménytelen, mert tönkremennek a szárazságban. És Lizzie sorsa is remény te
len, bár most tért haza rokonaitól, ahol nem talált férjre és a serif segédje
sem jön el a megbeszélt vacsorára.

Eljön azonban más. Egy garabonciás diákszerű, de már idősebb szélhámos,
egy sokszorosan körözött csavargó: Starbuck; Betoppan, száz dollárt kér, hogy
esőt csinálhasson az eltikkadt tájon, és megakad a szeme Lizzie fanyaran her
vadt, kibontakozni sohasem tudó bájain. S hiába a fösvény nagyobbik fiú bősz

ellenkezése, a bohém apa odaadja a száz dollárt az esőhozónak, bár maga is
tudja, hogy szélhámos. S akkor sem akadályoz meg semmit, mikor a fösvény
bátya összetöri a vénülő leány maradék önérzetét is, szemébe kiáltva, hogy
csúnya, s mikor erre a kétségbeesett leány az esőcsináló ember kamarájába me
nekül egy kis hitért és vigasztalásért. S ez a világcsavargó, vénülő, otthontalan
ember, aki csak annyi feltételt szabott megbízóinak is, hogy higgyenek benne,
mert hit nélkül semmit sem ér az ember élete, ott a szedettvedett wmkamará
ban megtanitja Lizziet az álmodozás, a szerelem, az anyagiakon való fölÜl
emelkedés művészetére.

A serif és segédje már nyomában vannak, mikor Lizzie az esőcsináló

kamarájából kisurran. A vénlányból ragyogó szemű, kivirult asszony lett, aki
meg akm;ja menteni a párját. De furcsa paradoxonként a kispolgári serif-segéd
is szerelemre gyullad most már Lizzie iránt és általános elképedésre még az
eső is elered. Igyaszélhámost is futni engedik, s még a száz dollárt is ujra
odaadják neki. Dehát Lizzie hitt ennek az embernek s akármilyen furcsa uta
kon-módokon, mégis a hit segitségével érkezik révbe a segédserif oUialán.

Nash nem drámát kerekített témájából, hanem könnyed, jóízű vígjátékot
írt. Ott lebegteti alakjait a realitás és az irrealitás határán, és a két világ ösz
szeütközéséből fakad fel a fanyar, újvilági humora. Tompa Miklós rendezése
mindvégig egyenletesen szolgálja ezt a lebeqést a színpadon. Mesteri kézre valló
egyensúlyozással, a zsonglőr avatott kápráztató képességével kerül meg minden
durvaságot s szereplőinek lelkét érezteti: a szomjas, tikkadt amerikai kisem
berek hinnivágyását a kétszer-kettő-négy merev üzleti szabályaival szemben.
Az Allami Székely Színház tagjai, élükön Tanai Bella ösztönösen megformált
Lizziejével és Kovács György vígjátéki Mefisztójával, az esőcsinálóval, fulmi
náns sikerre vitték az érdekes vígjátékot, amelyet remélhetőleg hazai előadás

ban is hamarosan megismerheWnk.
S boldog megelégedéssel nyugtázzuk közbevetőleg, hogy a székely vendég

társulat az ősbemutatónak számító Sebastian vígjátékkal, mint a nálunk már
'ismert Gorkij, Bródy Sándor és Kós Károlyelőadásokkal(Vásza Zseleznova, A
tanítónő, Budai Nagy Antal) valóságos diadalmenetben járja pestí nagy síkere
után országunk vidéki városait.

*
S most lépjünk át a másik szomjas földrészre, amelynek háromnegyedrésze

sivatag, bozótlakó, kőkorszakban élő, kengurut bumeranggal is elejtő bennszü
löttekkel, de köröskörül csobog a tenger és amerikai tipusú kikötővárosokban

modern igényű emberek élnek: a hajdani deportált fegyencek leszármazottai
s az újonnan odasodródottak.

Melbourne külvárosába vezet el Ray Lawler, az ausztráliai kisemberek vi
lágába. Szomjasok ezek is. Szeretetre, vidámságra, emberi életre vágynak.
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A darab arról szól, hogyan keresik ezt s hogyan veszítik el tapasztalatlan ta
pogatózásaikkal. Az Ujvilág mégiscsak primitív ujvilág, ha nem világítanak
benne örök mécsesek, Lawler darabjában csak ci külvárosba is átszüremkedő

belvárosi fények, bárok, dancingok, játékklubbok fénye villog, éjféli lepkékként
vonzva a kívülrekedteket.

S van két ifjú derék férfi, Barney és Roo. Cukornádvágó munkások a
messze tropikus "északon" (Ausztráliában vagyunk, ahol minket gondolnak
fejtetőre fordítottnak). Az év hét hónapjában, nyúlós, ragacsos melegben veTÍté
keznek és versenyeznek nádvágó késeikkel. Két derék ifjú férfi, bandavezér, le
gyűrhetetlennek látszó erejű munkás. S még egy ausztrál legenda dicsfénye is
körüllengi őket. A két jó cimbora a trópuson szinte elviselhetetlen legforróbb
öt hánapban a téli hónapokban megkeresett pénzzel hazarepül Melbourne-be,
ahol egy villácskában két barátnő várja őket. Vidám pincérleányok, félprosti
tuáltak. Vagy talán nem is azok. Élő, szenvedő párjukra váró asszonyleányok,
akiknek élete minden évben öt hónapig tart, amikor a legények Melbourneben
táboroznak. És akkor a megkeresett pénz szabadságában. ők a ricsajos nagy
fiúk. Mai szójárás mellett mondhatnók: hul.igánok. Ha egy szórakozóhelyre be
lépnek: két markos férfi,· két helyre nő, minden szem rájuk tapad. S élik a
maguk, társadalmi erkölcstől függetlenitett életüket, vidáman, ivászattal, sze
rencsejátékkal, lóversennyel fűszerezve. A két bandavezér társai közül senkit
sem enged közel ehhez a vélt paradicsomhoz. Csak elejtett szavak, az öntudat
biiszkim izmos testrándulásai jelzik a többieknek, hogy ők valami ezeregyéj
szakai mámorpalotára találtak, ők a kivételezettek, akiknek "sikerült".

S ennek a kis paradicsomnak szertartásai is vannak, mint minden életkÖT
nek, amely különb akar lenni a többinél. Roo minden évben egy játékbabát
visz szerelmesének Melbournebe és az idén már a tizenhetedik baba nyarának
históriáját írja az ő udvari krónikása, Ray Lawler. A darab expoziciója ki
tűnő, mert az illúziók szétfoszlásának hajnalán vagyunk, dmikor fölmegy a
függöny. Olive, Roo ezerelmese izgatott, mert a megszokott szabadságidőmézébe
máris valami ürömcsepp esett. Nancu., Barney partnere ugyanis férjhezment
tizenhét nyár után s most Barney számára egy másik partnert kellett beszer
veznie. Ez is pincérnő, de elvált asszony s tizenhat éves lánya van. S az anyák
visszatérő, de Istentől a nőkbe oltott makacsságával ezt a leányt tisztességesnek,
másképpen boldogulónak akarja. Ö azonban mégis a mámorvillába költözik a
nyári turnapokra, hogya legendás Don Juan Barney partnernője legyen a nyári
mulatozásokon. S jön a két férfi a megtört varázsú lakba. Velük is történt egy
és más. Roo valami derékrándulást szerzett nádvágás közben, kidobott egy
megrokkant öregembert a munkából s mikor őt is legyőzi egy fiatalabb, Johnny'
Doawd nevű nádvágó a munkaversenyben, sértődve félreáll. Most bár egy ba
bával, de rosszkedvűen, pénz nélkül érkezik. S Barney, bár tele a zsebe öt
hónapi dőzsölgetésre s kölcsönöz Roa-nak is, nehezen találja föl magát az ad
hoc melléje plántált Peari nevű asszonnyal. A legendás szerelmi négyesfogat
rokkanva kezdi meg tizenhetedik nyarát és még rokkantabban végzi. Mert ami
eddig parányi repedés volt illuzióik mesevárán, most tátongó ürességű réssé
öblösül. A fiatalság elszállt, s bár testileg még mohón kívánják egymást, fé
lelmetes ür tátong köztük. Roo a melbourne-i festékgyárba áll be dolgozni s
végső elgyávulásában feleségül akarja venni Olive-ot. Tizenhét évi testi meg
szokás mellett miért ne lehetne még egy hajlottabb korbéli házasságot is lebír
ni ? A nézőt itt éri a meglepetés. Olive vadul ellene szegül ennek a megoldás
nak. Ö az illúzióit akarja újra. Az elmúlt tizenhat nyár boldog felelőtlenségét.

S mikor a dühöngő Roa szétzúzza a tizenhét babát, ő már nem akarja újra
összetákolni, megfejelni őket, Vajon mit akar hát?

Mi sejtjük ugyan, hogy Olive-ban metafizikai vágy, valami többre, szebbre.
rendkívülibbre való igény forralja a dacot, hogy eWzze maglitól régi szerelme
sét, A rendezés azonban éppen itt, ezen a döntő ponton hagyja cserben a szer
zőt. Várkonyi Zoltán rendezése és a Katona József Színház gál'dája tagadha.
tatlanul ragyogó együttest formál. De itt, ezen a ponton valamiveladósunk
marad, amit a darab mélyebb ismeretének hiányában nem körvonalazhatunk
eléggé. De a szerző szándéka csak az lehet, hogy Olive nem akar többé ön
áltatásban, illúziókergetésben és hazugságban élni, Valami többre, nagyobbra
vdgyik, és a szomjas ember tör ki belőle, akit nem lehet már díszbabákkal, ló-
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lJer8enyekke~, hazug prosperity-ideálokka~ kie~égfteni. A szomjas wlek valami
hitre vágyik Law~ernél éppenúgy, mint Richard Nash-nél.

*
:Es nézzük csak a harmadik ujvilági alkotást, amely a legöregebb a hár01'n

között. Thornton Wilder drámája 1942-ben íródott, a végzetes háború elején.
Amerika legnagyobb élő írója az egész emberiség sorsát vizionálja benne. S ő a
miénk is, nemcsak az amerikaiaké, mert katotikus és egyetemes: az egész em
bert8égé tehát. Helyenként mintha Madách töprengő gondja emésztené az em
ber sorsáért. De Wilder amerikai, s elsősorban az amerikai kisembereknek ír.
Amerikában pedig - kellő történelmi fö~dbegyökerezettség híján - szívesen
játszanak filmeket, ahol mai jenki katonák az ókori Róma világába csöppen
nek. Vannak olyan eszméik, hogy egy Angliában kőről-kőre szétszedett s az
Ujvi~ágba áthajózott s ujra felállított középkori kastéüua! a bentlakó kísértet
"nyugatra megy" s ott az európai lovagkor, páncélos, sisakrostélyos alakjai
köznapi jenki környezettel kerülnek torz humorú összeütközésekbe.

Eleinte irtóztam ettől a stíluskeveredéstől: középkorunkat csak hiteles kö
zépkornak akartam látni filmen és színpadon is, nem amerikai koktél zagyva
léknak. De Thornton Wilder egészen mást, sőt egészen magasztosat és nagyot.
hoz ki ebből az amerikai "történelemnélküliségből".Az ő köznapi tömegeik so
hasem fogják már megtanulni, hogy amikor nálunk lovagkor volt, náluk in
dián kulturák, kő- vas- és rézkorai voltak, s hogy a feudalizmus európcM ha
nyatlásakor az ő pionir-korszakuk kezdődött. Az ő szemük recehártyájára vetít
ve tehát sokkal kézenfekvőbb a kép, hogy a jégkorszak kezdetén megszakad a
~ecsúszó jég folytán New York és Brooklín közöt~ az összeköttetés, hogy a
dinoszauruszok és mammutok mellé telepedik a kandallóhoz Mózes és Homérosz
is, hogy idézzék az öreg-egy Bibliát és az Odüsszeja első sorait.

Miért'ne kavarhatna össze mindent, mikor az öreg embert, Adámot és Évát
írja meg Antrobusék házasságában, amely már harminc vagy ötezer éve tart,
csak éppen a gyermekeik cserélődnek ki időnként. A meggyilkolt Abelt nem
~áthatjuk ugyan, de itt van Kain, aki újabb meg újabb gyilkosságokba és há
borúkba keveredik úgyis mint egyén, és úgyis mint az embel'iség kaini hajla
mainak szimbolizálója. És ott van persze Lilith is, a titokzatos ősa.~szony, aki
rombol és csábít, feszegeti a család eresztékeit, de a bűnökke~ mindig társ
bérletben é~ő művészet élesztgetője is. I

Meg aztán még valami másra is jó talán Thornton Wildernek ez a játékos,
időösszekavaró játékossága. Descartes és az enciklopedisták, Voltaire és a ná
~ánál modernebb cinizmusok kora óta sokszor banalitásnak bélyegzik az örök
dolgokat. Pedig az örök banalitásoknak - s igya házasságnak, a tisztesség
nek, a tízparancsolatra épitett é~etnek - nélkülözhetet~ensége egyre jobban
kiütközik modern életünk Bábe~-tornyánakáHványozása mögül. Bernard Shaw
legfőbb vígjátéki trükkje az volt, hogy a régi, megunt, kbzkeletű igazságokat
meghökkentően úJ, paradox formában vagdosta nézőközönsége szemébe, a kö
zönség pedig azt hívén, hogy most valami soha nem hallottat haH, gondolkozni

. kezdett és e~fogadta az új csomagolású évezredes igazságokat.
Thornton Wilder is ezt teszi. Fantasztikus revüt csinál a jégkorszakból és a

vízözönből, az atomháborúból, de figyelmezteti közönségét, hogy "akár az órák
és a csillagok éjszaka a fejünk fölött, ugyanúgy keringenek állandóan a nagy
emberek gondo~atai és eszméi is, átsuhannak rajtunk, anélkül, hogy mi erről.

tudomást szereznénk ..." 'Es aztán a Biblíából idéz, és Plátóból, Arísztotelész
bő~ és Spinozából, az emberfaj legnagyobb gondolataiból, amelyek minden Bá
bel-torony összedülésekor, mint egyetlen szilárd váz, mégis összetartják, új kor
szak felé nevelik az emberiséget. Erre pedig különösen Amerikában, de a föld
régibb gyökerű kulturáinak területén is éppen eléggé nagy szüksége van az
emberiségnek, amely örök szomjúságában vándorolja ma is az Igéret földje
few zarándokútját. Wildernél már az egész emberiség egy család, Adám, :Eva,
Kain, Lilith kataklizmákon át ha~adnak végső rendeltetésük few. S ennek a
fajokon, színeken felül álló egy emberiségnek tekintetét irányítja Wilder a
csillagok és a Biblia, az órák és a filozófia fenséges világa [eté.

A Madách Színházé az érdem, hogy ezt a korszakokat átívelő s talán kor
szakos jelentőségű drámát a szerző szándékaihoz méltó előadásban, Both Béla.
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eléggé nem dícsérhető, csak a lényegre szorítkozó s vílágosan értelmező rende
zésében nekünk bemutatta. Tolnay Klári őszülő háziasszonyként szereplő örök
Évája, Timár József bozontos Adám-Antrobusa, Mezey Mária villódzó Lilithje,
Garícs kissé dadogó csupaizom Kainja és Lázár Mária ószövetségi Szibillának
is beillő vásári jósnője a magyar szinházkultúra legjobb vonalát mutatják. Re
menyik Zsigmond tizenöt éve harcol fOl'ditása eláadásáért. Él'demes volt. kitar
tania. (Possonyi László)

KEPzOMŰVESZET.Festők, írók patínásmultú találkozó helyén, a volt Ja
pán kávéházból alakult Szinyei teremben 31 képet (rajz, akvarel, pasztell állí
tottak ki Vaszary János grafikajából. Elismeréssel állapították meg még életé
ben róla, hogy zseniális festő. Kortársai szerfölött érdekesnek tartották, fel
tűnéstkeltő kiállításain Ismerkedve. ba:rátkozva a művészetével, de csak keve
sen voltak tisztáiban kimagasló nagyságával. Akárcsak néhány évvel idősebb

pályatársa, Rippl-Rónai, amig élt, felismeretlenül, magányosan vegyült el az
embersűrűben. Késői vigasz, hogy "ifjú szívekoen" s egyre lelkesítőbben, most
él csak igazán, amikor már nem tud róla.

A legmeglepőbb, hogy közel félszázéves. rögtönzött hatású képei ma is
olyan frissek, mint amikor lekerültek a festöállványról. Szinei érzékletesek. vo
nalai kitapogatják a belső tért, magának a szívnek lüktetését és a külső meg
jelenítés megvesztegető hűségén túl, sejtetik a belső képmás változhatatlan ál
Iandóságát is. Es ez a kettős lebegés: a reális kép, a külső valóságábrázolás és
a láthatatlan belső kép, az élet titkos lélegzetvétele: Vaszary festészetének a
legjellemzőbb vonása, elkophatatlan frisseségének titka.

Elképesztő a rajztudása, a színérzéke, a tévedhetetlen technikai bízton
sága, ülve, fekve, állva, háttal ábrázolt aktjai, vagy macskája, mely majd hogy
nem dorombol, annyira él, egyetlen hullámvonallal érzékelteti az alakot, a hús
vér testet, a levegős térben. Szíporkázóan szellemes vonalai nem is hatnaik ki
zárólag körülhatároló, elkülönítő fizikai vonalaknak. hanem valamennyien sej
telmes, rezgő jeleknek is. Szinei tüzesen csillognak. A nap heve s fénye izziik
bennük. Es bármilyen szépek is, korántsem öncélú ragyogások.

Bűvészrnutatványraemlékeztető vírtuozítása csábíthatta volna villámgyors
népszerűségre, ha beérte volna felszínes tündökléssel. De önmagával mindig
elégedetlen igazi nagy művész volt. Jelképes vonalaival sikerült velünk elfe
ledtetni kétségeit, gyötrődését, fárasztó kísérleteit, amíg elérte, kiharcolta, hogy
csupán gondűző gyönyörűséggel ajándékoz meg. .

San Domenico kertje Taormináoan, Szökőkút a Luxemburg kertben, Ki
látás Mirarnare-ból, Kéktenger Pesaróban, Ri:mini strand, a Place de la Con
corde, Fiesole tavasszal, Uzsonna a tatai kertben: pillanatnyi hangulatok tükrö
zései, az élmény foganásának szédületéIben. Mily keveset mondana az ímpresz
.szíonista megjelölés ! Mert sokkal több annál. Az impresszió elmúlik, de a kép
megmarad. Es Vaszary ezt a varázsosan lebegő kettösséget egyszerre adja: a
pillanat soha vissza nem térő jelenvalóságát és az élmény maradandóságát, Ha
zeneszerzőnek születik, altghanem tantáziákat, rögtönzéseket költött volna vál
tozatokkal. Színkölteményei is úgy hatnak, rnint improvizációk. A freskóterv
nek is beillő "Halászat a Balatonon": káprázatos mozgókép,

"Szomorúság" a neve egy leheletfinom színes rajzának. Háromnegyedes
arccal maga elé néző fiatal leányalak ül, barnás asztalra támasztott jobbal.
Balját csüggedten leengedi. Nyakát, vállát, karját antik szebrász fara~atta

volna, fehér és síma, mínt a márvány. Szeme kék, mint a gyermeké, vagy mint
az ég. Szája keskeny, riadtan megnyúlt. Ernyedt hosszú orra maga a bánat.
Haja világos szőke, már inkább sárga, világító, hogy ellensúlyozza a zavaros
szürke színt, mely a kép alján hanyagul, a testhez símuló ruhát jelzi. E két
színkontrapunkitikája a nyugalméból kibillent zaklatott kedélyhullámzás kí
sérőzenéje, egyben a színek árnyalati tónusával: fokmérője a lehangoltság ere
jének és tartósságának. Mí a szép ebben a futó feljegyzésnek szánt karcolat
ban ? Talán az allegorikus, jellegzetesen szobrászi témának stílusos hagyo
mányhű fogalmazása. Vagyis nem a felületre, hanem a térbe képzelt monumen
talítás: a mozdulatlail1sága remény és kétségbeesés között. Lélektani remeklés
ez a pillanatnyi rögtönzés.

Rögtönzés, variációkkal. De az már a íestőkőltőre tartozik, rnicsoda mű-
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gond, lelkiismeretes rnűhelymunka, seregnyi részlettanulmány, kísérlet előzte

meg a végleges formát, amíg egy-egy kezéből kiadott kép elkészült, EI'IrŐl leg
hitelesebiben maga Vaszary vall, aikaratlanul is, önportréjában. Ez a hivalkodás
nélküli, őszinte beszámoló önmagáról, az idő ítélőszéke előtt: megható és föl
emelő. Egy valóban nagy ernber képmása, aki végre szemtől szembe, meghitt
közelségbe kerül embertársaival, az utókorral. Tartózkodás nélkül, immár tö
kéletesen fesztelenül, a megnemértés veszélyétől többé nem tartva, vegyül el,
láthatóan és felismerhetően, mint élő az élők között, És amit az akkori jelen
elmulasztott, pótolja a folyton megúíuló, a jövőbe sikló jelen, velünk érez, ve
lünk örül, velünk hat az ujraéledt Vaszary, hirdetve, hogy szeremi kell a szép
séget, rnert a szépség jobbá tesz. (Haits Géza)

SZVLOK ÉS PEDAGOGUSOK között gyakran felvetődik mostanában a
nevelés lehetőségének kérdése. Egy ilyen beszélgetésen merült fel ez az eset:
Hogyan lehet, hogy ugyanazon szülőktől származó gyermekek, kik egyenlő

nevelésben részesültek, kiknél semmi külső gátlást keltő tényező (testi-szellemi
fogyatékosság) nem áll fenn, mégis annyira különböznek egymástól, hogy szinte
össze sem hasonlíthatók és mintha már gyermekkoruktól kezdve vánukon hor
danák későbbi sorsukat. Hát meg van ez a sors irva róluk, és nem lehet semmit
sem tenni irányitására ?

Mondjuk, hogy az egyik gyermek komoly, hallgatag, sőt zárkózott, sohasem
pamaszkotiík; de aztán egyszerre - minden ok nélkül hirtelenül kirobban. ke
serű szavakat mond még sziileinek: is, összetűz testvéreivel, nem hajlandó ki
békülni, makacs, konok. Orömszerzése ugyanilyen. Heteken át titkolódzik, el
nem árul semmit, s egyszerre egy kitüntetéssel, bajnoksággal jön elő, amely
pedig hosszú ideig tal·tó kemény előmunkálatot igényelt. Barátai nemigen van
nak, saját ügyeiről nemigen beszél. Ha nem félnénk a megnevezéstől (mert
valaki· esetleg betegségnek minősíti, holott nem az) azt mondanánk, hogy
epileptoid alkat. (Persze, tiszta clkatoí: nemigen vannak.)

A másik1'ól azt kell mondanunk, hogy valóságos "szivrabló". Ahol merjele
nik, ő a központ, minden ügye azonnal, és mindenkor közügy. Mindenki sze
reti, mindenki elfogadja véleményét, parancsait. Ugyanakkor jellemileg súlyos
aggodalmakra ad okot. Al/andóan saját ügyeiről, személyes dolgairól beszél,
mint közügyekről. A törvényeket és felelősségeket ügyesen elmellőzi, nemke
vésbé a munkákat, fáradtságokat. Hogyan állitja be saját kocsija húzásába
testvéreit, barátait! É.s az élet, - mintha bizony az élet is állandóan az ő ia
vára billentené a mérlegct. Ujból hangsúlyozva, hogy nem betegség, ezt a ti
pust hiszteroid tipusnak mondják.

Élesen szembeállítottun7c itt két tükatot, Tisztázzuk mindenekelőtt, hogy
valóban egyenlő körülmények között születtek és nenelkedtek-e ? Ugyanazon
szülők gyermekei sem jönnek "ugyanazon" szülőktől a világra. A Duna sok ezer
év óta hömpölyög át hazánkon, de a vize pillanatonkint más és más! Ta
valy a szülő talán egészen más testi-lelki, idegi és kedélyi áUapotban volt, mint
a mai szülő, amikor gyermekét e 'világra hozza. /

A második tisztázandó, hogy van-e egyáltalán "egyenlő" nevelés? A ne
velés ugyanis nemcsak a tudatos ráhatásokból áll, amelyeket mi a gyermek felé
sugározunk Nevel egy véletlen vendég, aki az egyiT~ gyerekkel tréfálkozi.7~. a
másikkal nem, - nevel egy orvos, akire az egyik gyermek j"ászorult, a másik
nem, - a tanítónő, akihez az egyiTc gyermek járt is/wlába, a másU: n"m, 
egy osztálytárs, aki az egyik gyermeknek lelki sérülést okozott, a mási!cnak
nem . . . szóval ezerféle tényező hat. plusz, vagy m.inusz el.őjellel a gyermek
lelkére.

Igy az öröklött alkatra vonatkozólag, a nevelés sikerességére vonatkozóan
is nagy kérdőjelekkelállunk s.zemben.

Az alkat, az ösztönvilág, amellyel a gyermek szilleiik, alapjában nem vál·
tozik, Jei nem irtható, egy egész életre meg 1,an határozva. Meg .van határozva
a léte, de nem a minősége. A nevelés aTTa van hivatva, hogy ezeket az adott
ságokat formálja, hajlítsa, csökkentse, vagy növessze, finomitsa, vagy kemé
nyítse, szocialízálja és szublimálja.

Minden hajlam és minden osztön lehet romboló és lehet épitő az ember
életében, aszerint, hogy ellenőrizetlenül, vadon, korlátok nél/ciiI létezik-c vagy-
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pedig tudomásul véve, korlátokkal, zsUipekkel, lefolyókkal szabályozva hasz
nos célok szolgálatába állitják-e.

Tehát minden ösztön jelentkezésénél fel Icell tenni a kérdést: hasznos-e az
mető lelki egyensúlya szempontjából. Ha 'a válasz nemleges, akkor nem az a
második kérdés: "Hogyan lehetne kiirtani"?, hanem az, hogyan lehetne ezt a
meglevő hajlamot úgy munkába állítani, egyensúlyban tartani, kifinomítani,
hajlékonnyá tenni, stb., hogy ne ütközzék isteni és emberi törvényekbe, hanem
ellenkezőleg szép, jó és igazságos legyen mindenütt és mindenkivel szemben.

Minél korábban kezdi, és minél gondosabban végzi valaki a neveM haj
lampknak ezen szublimálását és szocializálását, annál sikeresebb lesz munkája.
A serdülés idejétől kezdve magát a nevelendőt is hatékonyan bele lehet vonni
ebbe, tudatos önnevelés címén. Itt van aztán nagy szerepe a szülő befolyásá
nak. Most már nem a "dresszura" alapján (ahogyan az anya teszi a kisgyerek
nél), sem a tekintély alapján (ahogyan az apa szokta tenni), hanem úgy, ahogyan
az idősebb beszél az - ugyan fiatalabb, és még nem önálló, de mégis - többé
kevésbé teljes értékű emberrel. Ne várjon a szülő bizalmat. hanem adjon bi
zalmat zárkózottságra hajló fiának; 'l'egye komoluan, ne dOJonaotia le, ne be
széljen váUvel·egetve. Aztán egyszer majd eljön az a hosszabb séta, vagy ket
tesben való otthonl·H. amiJcor a szúlő beszél aküZönböző karakterek jellemző

tulajdonságairól, előnyeiről és hátrányair6l, és arról, milyen pályán, milyen
eszkezökkel lehet a bennelévő tuiilamoktü nemes, hasznos módon egyrészt ki
élni, másl'észt Jcormányozni. Akinek hajlama van zárhózottságra, elmerülésre,
c..z jól teszi, ha kutato, tudományos, alkoto, kísérletező pályára lép, - de nem
jól teszi, ha kényelemszeretetből,vagy félénkségből, elhanyagolja a gyakorlati
ügyességeket, ha moqornasáqbol, 'l'agy félénkségből kerüli az embereket. Az
apa tehát jól teszi, ha ezt a fiát küldi az édesanya heluett vásárolni, ha beírat
ják tánciskolába, ha reá biznak némi hivatalos elintézni valót. ha anyja nem
veszi ki kezéből a kál)éscsészét azzal, hogy "ő úgyis le2jti I" Inkább törjön el tíz
csésze, semhogy a lelleében eltörjön az önbizalomnak egy-egy ágacskája.

A "szívrablónak" pedig nem kell szühségszerűen svíhá'clcá, szélhámossá
lennie. Rá kell venni, :1Ogy a neki kiosztott (szándékosan a Idtartást megkívá
nó) munkákat elvégezze, Ezt az ellenŐ1'zést őelőtte kell gyakornIni, és eredmé..
nyét le is kell szögezni. Ha nem törölgette el az edényt, (a fiúknak is részt kell
venniök a házi munkában, és itt az apának kell jó példával előljárni) akkor pl.
nem mehet moziba. Aztán nála is bekövetkezik a nap, amikor megmagyaráz
zuk adottságainak értékeit és veszélyeit. Hogy például kitűnő szervező, jó szí
nész, elsőrendü tanár lehet, ha közben jó jellemmé, megbízható, igazságos, ön
zetlen emberré neveli magát. Ellenkező esetben széihámossá, önzővé lesz.

Az ilyen karakterformálás nem fejeződik be néhá.ny év alatt, sőt néhány
évtized alatt sem. A hajlam az egész életen át megmarad. De a vele való
kiiztielem; és indításainak helyes felhasználása 1W?gÓV az eljerdiil'>stől, lelki
megbetegedéstől, és egyénileg, közösségileg értékes emhereket, hősöket, sőt

szenieket nenel.
Mindc2:cn felül a keresztény nelJelő még egu térniezooel számol: a kegyelem

mel. Prohászka Ottokár azt mondta, hogya kegyelem olyan tényező a neve
lésben, mint a művész kezében egy új regiszternek a kihúzása az orgonán. Ha
eddig harsonák szóltak rajta, most hegedűk 1,eszik át a szólamot. Ha eddig
a kontrabasszus dübörgött, most measzolal a VOJ:: Humana, vagy a Falsettókat
felváltja a végtelen finomságú Vox Coelestis, .. (F.)

A MŰHOLDAK FELBOCSAJTASA ismét előtórbe hozta a kérdést, mí le
gyen a katolíkua teológia álláspontja azzal a lehetőséggel kapcsolatban, hogy
más égitesteken élőlényekkel találkozunk. A "Témoignage Chrétien", az ismert
francia katolikus lap beszélgetést közölt :17, ügyben Danielou atyával, a neves
teológussal. Ebből közlünk részleteket az alábbiakban:

Kérdés: Mi volt főtisztelendőseged első benyomása, mikor tudomást szer
zett a műhold felibocsájtásáról ?

Feleleet: Első érzésem a csodálat volt. Félretéve 11 nemzeti érzékenységet,
örülni 'kell annak. hogy a tudomány nagy lépést tett a haladás útján.

Kérdés: Ez a találmány felvet-e számunkra vallási jellegű problémákat ?
Felelet: Két fajta probléenátvkell megkülönböztebnünk e téren. Először is
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még nem tudjuk, hogy azok az új világok, amelyeket a jövőben felfedezhetünk,
egyáltalán lakottak-e. Ebben a viszonylatban tehát ez esetben semmiféle val
lási jellegű kérdés nem vetődik fel. Sokkal komolyabbnak látom a másik prob
1émát, hogy ez a találmány újabb indok, mely az ember hatalmát bizonyítja.
Az emberben könnyen túlságosan megnövekedhetik az az érzés, hogy kénye
kedve szerínt tárja fel a titkokat, rnelyek eddig hozzáférhetetlenek voltak szá
mára. Ezért mindig figyelmeztetni kell a gondolatra: az ember azért terem
tetett, hogy uralkodjék a természet felett. A gondolat rnélyen bibliai. Isten
azért alkotta az embert, hogy ez az egész világ felett uralkodjék és hajtsa azt
hatalma alá.

A Biblia szerínt azonban ez csak egy része az ember rendeltetésének. Al:a.p
vetőerr fontos feladat, hogy a technikus ember mellett szem előtt tartsuk a
vallásos embert is.

A technikai találmányok révén az ember még nem tud önmagából kilép
ni, megmarad bezárva önmagába. Hasonlattal élve, azt lehet mondani, hogy ez
zel a felfedezessel tágabb lesz a börtön, amelybe az ember be van zárva, azon
ban nem teszi lehetövé, hogy abból kitörjön.

Ebben a megfogalmazásban önámítás volna azt képzelni, hogy az ember
valaha is behatol a titkok világába. Ha az ernber kikapcsolja Isten hatalmát,
a saját létszférájára itéli magát.

Kérdés: És ha képesek leszünk rá, hogy más világgal, más mindcnségek
kel is érintkezésbe lépjünk?

Felelet: Ami azt a kérdést illeti, a szellemi világok sokféleségének gondo
lata mindig benne élt a keresztény tudományban. Tulajdonképpen ez az, amit
az "angyalok tanának- nevezhetünk, az angyalokénak. akik egészen más mi
nőségű lények, mint az emberi nem.

Kérdés: Nem veszi-e el az a találmány Krísztus földi életének fontosságát?
Felelet: Nem. Ha léteznek is más szellemi lények, ebből nem következik,

hogy fel kell tételeznünk Krisztus új megtestesülését. Krisztus minden lehetsé
ges világ ura, az egész kozmoszé, Szerit Pál az efezusiakhoz szóló szép levelé
ben mondotta: "Nagyszerű erejének hatalmát (Isten) Kelsztuson mutatta meg,
amikor halottaiból föltámasztotta, s a mennybsn jobbjára ültette, rrrinden fe
jedelemség, hatalom, erő és uralom s minden néven nevezendő méltóság fölé,
nemcsak a világon, hanem az eljövendőben is. (Ef. 1, 19-21.)

Kérdés: És ha élőlények lakják a bolygókat, milyen módon jut el hozzájuk
a kinyilatkoztatás? Mílyen lesz a lelki életük?

Felelet: Hasonló a probléma a Krisztus előtt élt ernberek helyzetéhez. Az
örömhírt az ember viszi meg neki!k.

Galilei ellenfeleinek tévedése abban a meggyőződésben állott, hogy valami
féle összefüggés van a között, hogy a Föld a világ kozmolograí centruma és
aközött, hogy ez a színhelye a világtörténelem döntő eseménvének. E két do
lognak níncs egymáshoz semmi köze. Lehet, egyszer arra a felfedezésre jutunk,
hogy az emberiség a szellemi világok között a legalsóbbrendű. Akkor is alap
vető szellemi központja inarad az egész világmindenségnek, mert Krisztus
megtestesülésélnek színhelye volt.

Úgy látom, hogy az emlitettekhez hasonló módon ragadta meg a kérdést
Teilhard de Chardin atya is műveíben.

(Teilhard de Chardin atya neves francia tudós és teológus. Az ember ere
detéről szóló négykötetes műve nagy visszhangot és sok vitát váltott ki. Mú
vére jellemző egyes köteteinek címe is: I. Az ember fenomenje. II. Az ember
megjelenése. III. A mult látomása. "IV. Isten székhelye. Ford.)

Chardin atya véleménye szel-int a között a tény között, hogy az emberiség
a kozmosz biologlal centruma és a tény között, hogy az emberiség az a kő

zösség, amelyben végbement Krisztus megtestesülése - alapvető összefüggés
áll fenn. Galilei ellenfeleinek tévedését látom itt megismétlődni. A jövőben

ugyanis kiderülhet, hogya szellemi lét fő fejlődési központja más planetán
van. A Föld azonban akkor is megmarad amaz alapvető teológiai es eméin y
színhelyémek, amilyen Krisztus kinyilatkoztatása volt.
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A SZENT ISTVAN TARSULAT K&TOJ KIADVANYA.-Magyar mise
k Ö n y v. (Vasárnapi és ünnepi miseszövegek. Fordította és összeállította az
Actio Catholica liturgikus munkaközössége.) Beszámolónk élére kívánkoznak
b. e. XII. Pius pápa liturgikus körlevelének, a Mediator Dei-neJe (1947. XI. 20.)
idevágó sorai: "Dícséretet érdemelnek azok, akik a Misszálét alkalmas kiadás
ban a hívek kezébe adják, attól a szándéktól vezérelve, hogy könnyebben és
több lelki haszonnal vegyenek részt a szentmisén, és hogy a pappal együtt, az
Egyház szavaival és gondolataival kapcsolódjanak a szent áldozatba". A most
megjelent Magyar Misekönyv valóban "alkalmas kiadás", nemcsak külső for
máját: formátum, kötés, papir, nyomás, hanem belső tartaImát is tekintve:
előszó Grősz József kalocsai érsek úr tollából, bevezetés tudományos meaoko
lással, mi a szentmise? hogyan kell viselkednünk a templomban? a mise
könyv használata, a szentmise rendje, az egyházi év (az egyes ünnepköröknél
és ünnepelnék rövid magyarázat a népszokások ismertetésével), a szentgyónás
és a szentáldozás imádságai (az 1942-ben megjelent Opus Dei imakönyv alap
ján) és énekek a Szent Vagy Uram gyűjteményből (256 ének az 1948-ban meg
jelent Hozsanna ima- és énekeskönyv alapján).

A fordít6kat munkájukban a szentírástudománynak az elmúlt 50 évben el
ért eredményeit értékelő XII. Piusnak a szavai vezetté k: "mindez, amire bi
zonyára a Gondviselés külön akaratából jutott el korunk, bízonyos mértékben
arra serkenti a Szentírás magyarázóít, használják csak ki az elért világossá
got és eredményt arra, hog'y alaposabban kifürkésszék, világosabban előtárják

és érthetőbben kifejtsék az Isten szavát" és sziikséqes, "hogy a hívek haszná
latára s javára, valamint az Isten szavának könnyebb megértése végett mo
dern nyelvű fordítások készüljenek, mégpedig egyenesen az eredeti szövegek
alapján, mint ahogy tudomásunk szerint már vannak is ilyenek sok helyütt,
dícséretes módon, az egyházi hatóság jóváhagyásával". (Divino afflante Spiritu,
1943. IX. 30.) Ez a modern nyelv pedig - amint a Rituskongregáció a hindu
bílinguis rituáléval kapcsolatban adott előzetes utasításában leszögezte - "a
modern könYl'ekben használatos és az archaizmust, valamint a népiességet ke
rülő modern irodalmi nyelv". (Bugnini: Documenta pontificia ad instaurationem
líturgicam spectamtui (1903-1953), Romae, 1953. pag. 173.)

Az előbb elmondottakból érthető az egyháziakb61 és világiakb61 álló litur
gikus munkaközösség azon törekvése, hogya korunkban már meglévő szesit
írásfordításokat (pl. a Szent István Társulat Szentírás bizottsága által 1927-34
között kiadott 5 kötetes teljes magyar szentírás, Békés-Dalos Ujszövetségi
Szentírás, Róma, 1951 és 1955, Sík Zsoltárok könyve, Budapest, 1923, 1936 és
1955) és magyar misekönyveket (pl. Szunyogh: Magyar-Latin Misszálé, Buda.
pest, 1933 és 1944) felhasználva, valamint a külföldieket (pl. Godin, Schott;
Lefebvre stb.) is figyelembe véve fonadalmian új, modern irodalmi nyelvű

magyar misekönyvet adjon híveink kezébe. A fordítás nem parafrázis, azaz
értdmező és nem is szószerinti. Ahogy dr. Radó Polikárp professzor megálla
pítja: "a most megjelent Magyar Misekönyv okos mértéktartással középúton
igyekszik haladni. A "betüszerinti magyarság" ösvényét elhagyva,. tartalmi/ag
teliesen hiteles, könnyen érthető szöveget találunk benne" (aj Ember, 1958. XI.
9. 4. o.). Még az iqen. használatos imádságok szövegét is új fordításban tartal
mazza a Misekönyv. Igy pl. a keresztvetés: "Az Atya és a Fiú és a Szentlélek
nevében" (35. o.), a Miatyánk: "Mi.atyánk a mennyben, szenteltessék meg a te
neved. Jőjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg
vétkeinket, amint mi is megbocsát7/.nk az ellenünk vétőknek. Ne engedd, hogy
kisértésbe essünk. hanem szabadíts meg a gonosztól" (69. o.), az üdvözlégy
első fele: "Udvözlégy, kegyelemmel teljes,az ar van teveled, áldott vagy te
az asszonyok között" (490. o.) és a Dicsőség: "Dicsőség az Atyának és a Fiúnak
és a Szentléleknek, Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen" (36. o.)

Ha esetleg idővel új kiadás készül a Magyar Mise könyvból, szívesen ven
nénk benne a szentmise rendjét (Ordo Missae) latinul is, valamint a ministrá.
dó szövegét és szabályait. Az imádságos rész a terjedelem nagyobb növelése
nélkül bővíthető lenne a leggyakoribb imák, litániák, keresztút és rózsafűzér

szövegének közlésével. Az Opus Dei al.apján közölt .lelki tükör a középiskolai
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tanulóifjúság számára készült, némi kibővítésre és modernizálásra igen rászo
rulna, mível ezt a misekönyvet remélhetőleg nemcsak a diákok fogják forgatni.
A 256 ének pedig megérdemelne egy betűrendes mutatót. Néhány szalag a jobb·
kezelést biztosítaná.

Összefoglalva: bizton reméljük, hogya húszezer példányban megjelent Ma
gyar Misekönyv a katolikus magyar nép kezében elősegíti a tudatos és tevé
keny bekapcsolódást a szentmisébe és megnyitja számukra az életszentség bő

séges forrásait. (Kovách Zoltán)

*
K o s Z o r ú címmel megjelent a Magy.ar Katolikus Elbeszélők I. kötete a

Szent István Társulat kiadásában. A száznegyven lapos, halványzöld füzet hosz
szú évek adósságát hivatott pótolni, olvasóink méUán várhatták, hogy a kato
likus lapok hasábjain megjelenő szépprózai írások végre gyűjteményes formát
öltsenek. A kötet iránt megnyilvánuló érdeklődés érthetően magasabbra he
lyezi a mércét; egyrészt az olvasóval együtt örülünk a "Koszorú" előlegezett

sikerének, másrészt tárgyilagosan rá kell mutatnunk fogyatékosságaira is.

Minden bizonnyal a helyszűkével magyarázható, hogy az írások javarésze
rövid lélekzetű tárca, amelyben a szélesebb rétű mondanivalót általában egy
egy életkép megrögzítése helyettesíti. Helyenként felcsillannak az írók egyéní
színei, ae nem az igazi novellák mélységében, afféle irodalmi hors d'oeuvre-nek
érezzük őket, amelyek kedvet élesztenek a további, tartalmasabb művek élve
zetére.

A folytatás, sajnos, elmarad, holott a kötetben szereplő írók többségének
nem is egy remekbeszabott elbeszélésével találkoztunk már az elmult években.
(Csak hevenyészve ragadunk ki néhányat a sok közül: - Fekete István: Két
ember; - Ijjas Antal: Sötét hajnal; - Possanyi László: Hatalom adatott; 
Rónay György: Arva Rozál - stb.)

Mindezekben nemcsak a művészi igényű novella műfaji követelményeit ta
lálhatjuk meg, hanem a katolikus író szerteágazó probléma-fölvetéseit és e
kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalását is a jelenkor új elemekkel bővülő vilá
gában. A katolikus hívő örömest olvas apró életképek.ei, idilli emlékezéseket,
de szívesen veszi, ha írói nem rekedne k meg az emberi élet részletkérdéseinél,
a mai témák szélesebb, művészi ábrázolása tudatossá teheti benne, hogy a ka
tolikus világnézet mában élő, korszerű ember számára sem jelent vissza
maradást.

A kötetben megjelenő ismert nevű írókon kívül szívesen láttunk volna
olyan elbeszélőket is, akik már többször bebizonyították képességeiket. Hiá
nyoltuk Molnár Katát és Sík Ilmát, - kettőjük irásaiban a csauui, az anya és
fiú kapcsolatának modern, valóságban gyökerező vonatkozásait (Molnár Kata:
Indulj már! - Sík Ilma: Hamuba sült pogácsa); Szarka Géza meleq huma
nizmussal átszőtt novelláit (Körmös ló); Magyar Ferenc és Sinkó Ferenc szí
nes, falusi tárgyú műveit, melyekben a népi lélek mély ismerete és szeretete
dobog (Magyar Ferenc: Hámm nap - Sinkó Ferenc: A fekete madár); Gerlei
József élő, szociális érzésből fakadó elbeszéléseit (Az ablak).

A "Koszorú" nagyobb terjedelemben, (és hozzátehetnénk, hogy tetszetősebb

köntösben) az írások gondosabb kiválogatásával méltó gyűjteménye lehetett
volna mai szépprózánknak, hiszen írói erényeket a kötetben szereplő tárcákban
bőven találtunk. A kezdeményezés az elmondottak ellenére is dicséretet érde
mel és ezen a ponton magunk is az olvasó spontán véleményét fogalmazzuk
meg: érdeklődéssel várjuk a "Koszorú" mentől előbb megjelenő második kir
tetét. (Szeghalmi Elemér)

KOSSUTH LAJOS ISMERETLEN LEVELE. Magyarország egyik Jeggazda
gabb magán-kézirat-gyűjteményedr. László Gyula egyetemi történész-tanáré,
Az ő lekötelező szíves engedelméből idézhetjük alább ennek egyik legértékesebb
darabját: Kossuth Lajos egy levelét, amely éppen 90. esztendős s eddig még
sehol sem került kinyomtatásra.
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< A levélpapír gyászkeretes, s fekete viaszpecsét van a borítékjára ránYOrrrva.
Címzése: "Dömény Jósef ref. lelkész úrnak - Nagyberény - SOIIl1ogy Me,gye 
Pásta: Siófok (Unghería)."

Maga a levél betű szerhnt így hangzik:
22. Via d'Angennes

Uram Barátom, Turm Febr 24. k. 1868
Tiszteletes ur,

Igazi megilletődésselolvastam szép Dalát. A ki így ill" annak a mit ir
érezni kell. S a mi a szavból jő, az a szívhez utat talál.

Köszönöm,
Volt idő midőn a fájdalmak kőzt, melveket mint polgár érezék s érezek

vigaszt kereshettem a családi boldogságban.
Ennek is vége van.
Mídőn amaz irtózatos két csapás ért mely házi boldogságomat szétzúzta

\ nekem nem adatott elmondhatni mit egykor Paulus Emilius mondott; hogy
"cladem Domus mea Vestra felicitas, et secunda fortuna publica consolantur."

A jó emberek részvéte volt egyedüli gyámolom.
És nem tagadom - fájt, hogy Hazámból csak egy hang sem vegyült a

részvétbe, melyet idegenektől a világ mindcn részéből bőven tapasztaltam.
Azt gondolám elfelejtettek.
Nem csodálkozám. De fájt. Mert a teljes elhagyatottság érzete még nehe

zebbé tette a keresztet, melyet a végzet vállaimra mért.
Ha tudnám, hogy a mit Ön szivből szakadt Dalában a kamrák titkairól

mond, több mint szép költészet, - valóság; a kereszt melyet viselek az elha
gyatottság toldalék-súlyától megszabadulna.

Hinni akarom hogy igy van.
A hit nagy áldás. Nem pótlék érte semmi tudomány.
Mint ember hálát mondok Önnek e hitért. Mínt polgár azt biztató jelnek

veszem. Mert ha igaz, a mit ön oly szepen le irt, az nem személyemnek szól,
mely arra nem érdemes, hanem szól az elveknek rníket személyemmel azono
sított a szép érzelem.

Pedig törhetetlenül él lelkemben a meggyőződés, hogy Hazánk csak úgy
igérhet még magának jövendőt ha a nép azon elvekhez tántoríthatatlanul ra
gaszkodik.

Hogy kmyomassa e Ön vagy nem Dalát? ahoz nekern nincs jogom szól
lani.

Isten áldása legyen Örmel Uram.
Szeretriérn jobbját szor íthatni. De nem remélern tehetni. Nemzetünk ha

mis útra tévedt. Meg fog térni, ezt tudom. De még életemben e"l ez más kérdés.
Rajtam nehezen fekszik az évek súlya, Még nehezebben a bú. Legyen meg az
Ur akaratja. És leszen. De mig élünk legyünk készen megragadni az alkalmat
ha jő, és teljesíteni a mi kötelesség: úgy miritha egy hosszú vidor élet állna
előttünk.

Még egyszer: köszönöm. Fogadja Ön szíves baráti üdvözletemet.
Kossuth.

A levél,' melyet a kiegyezés utáni esztendőben írt Kossuth, önmagáért
beszél. Felesleges hozzá bármiféle kommentár. Legfeljebb - a könnyebb ért
hetőség kedvéért - a következőket jegyezzük meg:

A círnzettnek, Dómény Józsefnek, Kossuthhoz intézett levelét sajnos nem
ismerjük. De a válaszból vlsszalcövctkeztetve, a nagyberényi református lelkész
hazafias és vallásos tartalmú verset küldhetett ki Kossuthnak.

Az "irtózatos két csapás", amelyre a válasz céloz, Kossuth lányának (1862}
és feleségének (1865) halála. S nagyon mélyen érző szívre vall, hogy e kettős

családi tragédiát még évek múltán sem tudta feledni, s még akkor is gyászolta
- nem csak külsőképpen, hanem a szövegoől kitetszően: szíve mélyén 'is - el
vesztett szeréttelt. - A latin idézet magyar fordítása: "A csapást családom, a
te szerenesed és a közboldogság vigasztalják." A száműzött Kossuth ezt való
ban nem mondhatta el, sem magára, sem otthon élő honfitársaira vonatkoz
tatva. (Kunszery Gyula)
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RON,CHAMP kis ipari város a Vogézek nyúlványainak lábánál, a besanconi
püspökség területén. Domboldalon épült kis kegykápolnája a 1lUÍsodik világhá
barú alatt teljesen elpusztult. Újjáépítését 1950-ben Le Corbusier vállalta, aki
-egy évig készítette és érlelte a tervet. Az építést 1953 tavaszán kezdték el, a
fel.szentelés 1955 júníus 25-én történt meg. Ronclwmp azóta nemcsak jámbor
zarándokok, hanem műkrítíkusok és kíváncsiak búcsújáró helye ís, mert az új
kápolna a különböző vélemények oly viharát szabadította el, hogyeurópaszerte
foglalkoznak vele. Külön l'öpiratban támadták, külön könyv jelent meg mél
tatására, neves műkrítikusok mínősítették elhibázott kísérletnek, lelkendező

cikkben jezsuita kritikus jelentette ki róla, hogy új korszakot nyit a templom
épitészetben.

Le Corbusjer kétségtelenül oly úttörője a modern építészetnek, aki a mo
dern építőtechnika nyujtotta lehetőségeket a modern élet igényeinek kielégí
tésére hasznci/ja fel, amellett szigorúan ragaszkodik az arány és mérték tör
vényeihez s épületeinek kialakításában a ritmus és harmónía követelményeít
sohasem téveszti szem elől. Nem ok néllcül élvezi tehát azt a tekintélyt, ami
minden kezdeményezésének és ötletének egészen kivételes hatást biztosit. Ron
champi művét sem lehet másként elbírálni, mint azzal a körültekintéssel és
megfontoltsággal, amely, minden alkotó tehetség komolyerőfeszítésévelszem
ben kötelező.

A kápolnát különben csak azért nevezik kápolnának,. mert elődje is az
volt, méretei ugyanis eLég tekintélyesek: 25X35 m. Olyan leírása, hogy az ol
vasó kép nélkül el tudja képzelni, lehetetlen. Formái -- különösen templom
építészetben - annyira szokatlanok; hogy nincs mihez hasonHtani. Legfeljebb
azt lehet mondani, hogy megközelítően téglalap alakú alapon épült, amelynek
keskenyebb oldalaihoz ígazodik egyik irányban a főoltár, a másik végen egy
JJyóniatószékeket befogadó fülke. Am falai már nem egyenes vonalon haladnak,
hanem egymással nagyjából párhuzamosan, hol homorúan, hol domboradva
térnek el attól. Négy sarka közül kettő lekerekít/Je, a másik kettő viszont éles
szögben kiképezve. A szeniéls) nem. kap megkülönböztetett alakban kiképzett
teret, mindössze egy átüoztatásboz használt hosszabb térdeplő választja el a
főoltár helyét a hívek helyétől.

A kápolna helyét a domb oldalában úgy egyengették el, hogy az egy kat
lanszeríí kől'nyezetben áll, Fehérre meszelt falai mcssze világítanak a vidékre
~ úgy alkalmazkodnak a helyhez, hogy a völgyre néző homlokzattól kiindulva
az oldalfalak egyre csökkenő magasságukkal illeszkednek a domboldal emel
kedő" vonalához. A völgyre néző magasabb ommfalnál van a szentély része, a
másik végen az cuiceonuaob zárófalból domborodik ki a gyóntatú!ülke. Az
egyik oldalfal az oromfalon túlhalad a völgy felé és a vidéken uralkodó il'ányú
széltől védi az itt felállított szabadtéri oUMt és szósz~ket és tartja aparabolás
ívben felhajló tetőt, amely viszont az esőtől védi az oltárt és szószéket befo
Dadó hatalmas tornácot. Ez a tető, amely két, egymástól két és egynegyed m.éter
távolságban haladó és mind hosszanti, mind keresztirányban merevített va5
betonlemezből áll, a déli és keleti oldalon halad túl, ereszt képezve a falakon,
az északi és nyugati oldalon viszont csak a falakig terietl. Azonkívül kbzép
tájon teknőszerűen enyhén behailik: és a dombolelal felé lejtve az összefolyó
esővizet egjJ betoncsövön vezeti az ottani fal elé készített víztal'tályba.

A templom külsején tehát a következő sajátságokat á/.lalJíthatjuk meg.
Először is a tető mint vű/ami felhajló szélű kalap ül a falfikon, de nem emel
kedik a magasba. sőt még nem is lapos, hanem trknőszel'űen behajlik. (Ez a
középfelé lejtő tetőforma kiilonben mintha másutt is ter,1edőben volna, de a
forma, amit Le Corbusier ad neki, egészen egyéni,) A másik sajátos.3ág, hogy
a falak magasságát a domboldal felé csökkenti az épitész: IT délkeleti sarokban
a már említett szélvédő fal 14 méter maqasra emeli a tetőt, a." esölefolyónál
viszont nem egészen öt méterre ejti le. De az ommfal magassága is csbicken.
- ha szemben állunk a nomlokzatuü, a szélfogó faltól jobbkéz felé - sőt az
-eldalialak vastagsága sem egyenletes, hanem felfelé csökken. Azonlciuiil a ke-
leti és déli oldalon az oldalfalak és tető kö.zött keskeny, egész alacsony dúcok
tól meg-megszakított ablaksáv vonul végig, hogy a mennyezetet enyhén meg
világítsa. A temrlop belsejt?nek mem'ilágitása a déE o/.dal fal01t lwre1ztül t'c5r-
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ténik, amely olyformán van ablagnyílásokkal áttOrve, mint mikor egy több
emeletes ház ablakai közül azok, ahol a lakók otthon vannak, világítana a sö
tétben, de azzal a különbséggel, hogy míg ezek a világító ablakok rendesen
egyenlő méretűek és emeletenként egy vonalon helyezkednek el, addig itt ily
közös szintet nem lehet megállapítani s nem is egyforma nagyságúak az ablak
nyílások, bár elhelyezésük Le Corbusier arányossági szabálya, a modulor sze
Tint történt. (Meg kell azonban mondani, hogy ezt a szabályszerűséget igen
kevesen tudják érzékelni.)

A kápolna külsején feltűnik még a három torony a nyugati végen, egy
magasabb a déli, két alacsonyabb az északi oldal sarkán. Ezek a tornyok úgy
alakulnak ki, hogy a fal félkörben befordul a kápolna belsejébe és félkupolá
val borul az így keletkezett félhenger fölé, úgyhogy erősen emlékeztetnek a
nagy hajók kürtőire. A földszinten a bejáratokat fogják közre és- kis fülkéket
határolnak el a kápolna belső teréből mellékoltá1'Ok számára, melyeknek meg
világítására a tornyok tető fölé emelkedő része vezeti le a fényt.

A kápolna belseje nagy vonásokban a következő képet mutatja.:
A két alacsonyabb torony között belépve oly térben találjuk magunkat,.

melynek mennyezete sátorponyvához hasonlóan behajlik a térbe, de a főoltár

felé egyre magasabbra emelkedik. És bá'r nagy felület, az emlitett, falak fölött
húzódó vilápító sáv miatt nincs nyomasztó súlya, hanem mint egy hatalmas
hullám lendülete, az oltár mögött emelkedő zárófal jobb sarkánál földöntúli
magasságok felé mutat.

Ha lehet, még ennél a mennyezetnél is meglepőbb az ablaknyílásokkal át
tÖj·t déli fal hatása. Ez a falfelület - a fal s.zéles alapból kiindulva felfelé vé
konyodik - egészen ferdére dőlve indul a nyugati zárófaltól és csak a "szen
télu" zárófalához érve egyenesedik ki annyira, hogy a két fal találkozása merő

leges, magasba mutató vonalat ad. A törésszerűen befelé táguló nyílások ab
lakait - rajtuk a lorettói litánia szimbólumaival - színes üvegből készítette
Le Corbusier. A különböző vastagságú falba vágott nyílások különböző inten
zitást biztosítanak a rajtuk beámmló fénynek, amelyeknek eleven hatása így
hallatlanul felfokozódik.

A hajó terét körülbelül egy harmadrészben foglalják el a beton tartóra
ezerett padok, amelyek csak abban különböznek a parkokban szokásos, erős'

deszkából készült padoktól, hogy ülőn és támlán kivül térdeplővel is el vannak
lát1)a. A hajó túlnyomóan nagyobb fele tehát állóhely, az oltár felé erősen

lejtő padlóval. Határát az oltár felé az áldo.ztatáshoz készített hosszú térdeplő

jelzi. Az oltár egyszerű, derékszögű tömb hat gyertyatartóval és az aránylag
elnyujtott vízszintes karú feszülettel, amelyre oly kis korpusz van bevésve, hogy
az oltár képében tulajdonképpen csak a kereszt érvényesül, a korpusz nem.

A kegykép, hogy kívül a szabadtéri oltár felett is látható legyen, eg1t
majdnem négyzetes falnyílás ba illesztett vitrinben van elhelyezve, de nem az'
oltár közepének tengelyében, hanem attól jobbra elég magasan, látszólag sze
széluesen: szétszórt tizenkét apró ablaknyílástól körülvéve, úgyhogy minden
belemagyarázás nélkül úgy tűnik fel, mint egy csillagok közt tündöklő égi.
jelenés. Maga a zárófal nagyon enyhén homorú, úgyhogy felső vonala, melyet a.
már említett ablakcsík még külön hangsúlyoz, rendkívül finom hajlatú lesz és
mint egy hatalmas hullám elnyúlva feltörő vonala, emelkedik ki a belső tér'
legmagasabb pontját jelentő jobb sarok csúcsa felé.

Szemeléskar Le Corbusíer ezekkel a szavakkal adta át művét a szentelést
végző besanconi püspöknek: "Excellenciás uram, átadom önnek ezt a megbíz
ható betonból készült kápolnát, amely talán vakmerő, de legalábbis bátor tett;
átadom abban a reményben, hogy önnél és mindazoknál, akik ide feljönnek,
visszhangját kelti annak, amit benne kimondtunk." Mi viszont reméljük, hogy
szóval meg tudjuk világítani azt, amit az építész térben és formában kifejezésre-
;uttatott.

Jellemző ez épületre, hogy bár a legmodernebb technikával épült, a leg
6sibb építészeti típusok emlékét ébreszti bennünk. Ez a két őstípus a sátor és a
barlang. Itt a tető a sátorponyvát juttatja eszünkbe, nemcsak azzá l, hogy be
hajZik a térbe, hanem a kis ducokkal is, amelyek két fal fölé emelik. A bel-o
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ső tér pedig barlangszerű benyomást kelt nemcsak a látszólag szabálytalanul
hajladozó és az oltár felé emelkedő mennyezet miatt, hanem azért is, mert az
a,blaknyílásokkal áttört déli fal vastagságát szinte nem emberi alkotásnak,
hanem a természet művének érzékeljük. Ehhez járul még, hogy e nyílások a
földbe vájt katakombákat is eszünkbe juttatják.

Nem ok nélkül tételezzük fel továbbá, hogya művészet tervezésében íns
pirálta, hogy a templomnak a híveket befogadó részét hajónak nevezzük. Fel
tevésünket látszik igazolni, hogy a szabadtéri oltárt védő fal, amely a legma
gasabbra emeli az itt hegyes csúcsban összefutó tetőt, önkéntelenül a tenger
hullámait hasító hajó orrát juttatja eszünkbe, a tornyok meg a hajó fedélzeté
ból kiemelkedő kürtőket. A templom belsejében pedig a ferdén álló falak s a
hullámként hajladozó mennyezet teljesen felborítaná egyensúly és biztonság
érzetüriket, ha a robusztus padok tömbje nem győzne meg bennünket arról,
hogy szilárd talajon állunk. Az áldoztató "rács" erőteljes vízszintes vonala
mégegyszer hangsúlyozza a hely biztonságos nyugalmát, ami az oltár kereszt
jében a lelki megnyugvás kifejezésévé szellemül át, majd mögötte a zárófal
emelkedő vonala bíztatás a lelki felemelkedésre. Igy lesz ez a templom a zak
latótt, válságok hullámaitól hányt-vetett s a hitben megnyugvást kereső és fel
emelkedést sóvárgó modern léleknek kifejező megnyilatkozásává. Le Corbusier
e merész alkotásának értékelésében csak ez a megállapítás lehet a lényeges és
döntő szempont.

Más kérdés, mennyire lesz döntő befolyása a templomépítészet irányának
kialakítására. Nem kétséges, hogy sokan próbálják követni. Nem valószínű

azonban, hogy sokan lesznek, akik Le Corbusier zseníalitásával - függetlenít
ve magunkat minden eddigi építészet szabályaitól - tudják a templomot a
tér és épülettest színte szobrászati alakításával (ami mögött komoly műfaji kér
dések lappanganak) egy lelki élmény kifejezésévé formálni.' Nem szabad azon
kívür feledni, hogy Ronchamp búcsújáróhely, ahol évenkínt kétszer gyűlik

őssze a zarándokok serege. Nagyon helyf!nvaló, ha az ily zarándoklat rendkí
vüli lelki élményt jelent a résztvevőknek, s ha ennek az élménynek felidézésé
ben erős szerepe van a kegytemplomnak. Nem kívánatos azonban, hogy erős

élmények különleges formában megnyilatkozó kifejezés·e állandó használatra
szánt templom építésében irányadó legyen. Itt jobb - legyen bármily merész
újító az építés művésze -, ha azon lényeges hagyományhoz igazodunk, melynek
értelmében a templom a vigasz, a béke és az erős hit ünnepének helye és
.kerete. Valószínű, hogy maga Le Corbusier is ily megoldás mellett döntött a
domonkosok számára Lyon mellett épülő zárdatemplomában, melynek felszen
telése mostanában válik esedékessé. (Somogyi Antal)

ILYENEKNEK LATTAM OKET. (Régi nemzeti színhází arcképalbum. Mag
vető 1957.) Az emlékirat-szerű visszaemlékezéseket kedvelő olvasók népes tá
borának néhány kellemes órát szerzett Csathó Kálmán, amikor hosszú hallgatás
után új művel, lépett nyilvánosság elé. A szerző több évtizeden keresztül, egé
SZ€IIl a negyvenes évekig, a Nemzeti Színház rendezője volt, és ez az átlagosnál
jóval hosszabbra nyúló, eseménydús pályafutás emlékezetében hatalmas él
rnényanyagot halmozott fel. Ebben a könyvében rnost azokat az emlékeit, be
nyomásait és rnegfigyeléseit kja meg, amelyeket a Nemzeti Színházban pá
lyatársairól szerzett és mindeddig meg is őrzött.

Memodre-jellegű műve élére Paulay Ede alakját állítja, aki a továbbiak
során megrajzolt művészi törekvéseket elindította és a müvészegyéníségeket út
jukra bocsátotta. Ugyanis Paulay, a régi Nemzeti Színház immár legendás hírű

igazgatója. és müvészi inspirátora, Az ember tragédiája első színpadra vivője, a
rnúlt század végén újjá szervezte a szétzüllött és a kor színvonalától elmaradt
intézményt. A színházat a magyar és külföldi klasszíkus drámák otthonává'
tette, az addíg széteső szinpadi játékot erős kézzel egységbe fogta, végül az
egész, egységes kollektívát a művek előadásának, a mondandvaló kidomoorítá
sának szolgálatába állította. Óriási hatását. és [elentőségét misem bizonyítja
jobban, mint az, hogy a színház az ő halála utáln több évtizeden keresztül is az
általa. meghatározott úton haladt tovább.

ez



Paulayalakjának idézése után a szerző három részre osztja művét, Elő

ször három 'igazgatót, Tóth Imrét, Ambrus Zoltánt és Hevesi Sándort állít ol
vasói elé. Majd legkitűnőbb színész és színésznő kontársant jellemzi találó és
színes rnűvészportrékban. Ha csak a kieme1kedőket említjük meg, akkor is
elég tekintélyes névsort és még tekintélyesebb szerepfelsorolást kapunk. Jászai
Mari klasszikus-veretű Medea és Elektra alakítása, Márkus Emilia nagyvo
nalúsága Ohpélia és Margit (Faust) szerepében ; Csillag Teréz .kíslányos báJj,a
Herczeg Ferenc színműveioen; Blaha Lujza, a népszínművek dalos pacsirtája,
szinte újra hallatják hangjukat régi szerepeikben. amint az íro tolla elénk
idézi őket. Tanúi lehetünk Rákosi Szidi kettős drámai szerepének, amely hol
a világot jelentő deszkán minden este meg-megújuló világában, hol az életben,
szenvedélyes kártyás fia, Beöthy László megmentéséért folyik. S láthatjuk a
többieIket is, sikeres szerepek bírtokosait: Alszeghy Irmát, Hegyesd Marit és
mindeddig talán a legeszményibb Évát, Fáy Szerénát Az Ember tragédiájá
ban. Említsük meg a férfiak közül Vizvári Gyulát, a felejthetetlen komi'kust;
Náday Ferencet, az elegáns szeladon t a ma már fogalom-számba vehető Ujházy
mestert ; s kettős szerepében sikeres színész-frót, Gabanyi Árpádot; Julius
Caesar, Lear király utolérhetetlen alakítóját. Szacsvay Imrtét; a romantikus
szavalóiskola legjobb képviselőjét. Mihályfi Károlyt; Gyenes Lászlót, Gárdonyi
színrnűveinek leghívebb tolmácsolóját, - már sorolni is alig győzzük - Ivárufi
Jenőt, Gál Gyulát, Pethes Imrét, végül a fiára (Lehotay Arpád) féltélkenykedő

öreg Odry Árpádet és a tragtkus körűlmények között, hirtelen elhunyt Sugár
Károlyt, aki halálos ágyán is az egész életében áhítozott, kedves szerepéneik:,
III. Richárdnak eljátszása után sóvárgott.

Ez a sor önmagáért beszél, de még hozzá kell tennünk, hogy a sorok kö
zött másról is tudomást szerezhetünk. Megismerjük színjátszásunk utolsó évtí
zedeít, a Nemzeti Színház gondjait, tanúi lehetünk e minden nehézség felett
diadalmaskodó, áldozatkész művészí elhivatottságnak. Sok-sok derűs és még
több drámai pillanat méíyére látunk A régi Nemzeti Szítuház munkájáról, éle
téről tájékozódhatunk, ezért a mű sokkal többet ad, mint amit igér.

Ilyeneknek láttam őket! - írja Csathó Kálmán -, s az egyéni látásmód
okozza, hogy véleményét Inem mindig tudjuk kritiloa nélkül elfogadni. Nem aka
runk ünneprontók lenni, de úgy érezzük, egyik kifogásunkat meg kell említe
nünk. Éspedig azt, hogy az Ambrus Zoltán ígazgatóságáról rajzolt képet igaz
ságtalannak tartjuk. Elsősorban azért, mert Ambrusnak ezt a munkásságát
mellékfoglalkozásnak veszi, noha a tények az ellenkezőről győznek meg. Igaz
gatói működésének nem egészen öt éve során még írói munkáit is félretette,
s csak a Nemzeti Színháznak élt! Másrészt azért, rnert Ambrust a rendező sze
mével néaí s ez az egyoldalú szemlelet egyébként tárgyilagos tollát félrevezeti.

Ambrus 1917-ben nem rendezőként került a Nemzeti SzínJház élére. Senki
sem kívánhatta és nem is kívánta tőle, hogy 56 éves fejjel olyan munkát kezdjen,
amellyel sohasem foglalkozott. Kultúrpolitikus, író, kritíkus volt, és ehhez a
vénáiához mérten magas irodalmi igénnyel akarta vezetni - vezette is - a
Nemzeti Színházat, Ezért nem érheti vád, sőt! A század első felének közismer
ten silány műsorpolbtíkájával szembehelyezkedve magas színvonalu irodalmi
műsort állított össze, amely még csak a színház jövedelmezőségének sem ár
tott, mert egyedül az ő idejében volt pozitiv a szinház gazdasági mérlege,
Egyébként a kiváló rendezőgárda (Hevesi Sándor, Ivánfi Jenő, Csathó Kálmán,
Bálint Lajos stb.) lehetövé tette, hogy Irányítása nélkül ellássa az ilyen irányú
feladatokat, az igazgatót pedig mentesítse ettől a munkától, Igy csak nagyképűs
ködés lett volna, ha beleszól a rendezés ügyébe. Apró-cseprő hibáiról csak any
nyit: van-e olyan szakember, aki soha nem követett el baklövéseket? ! Csathó
maga is érzi, hogy ebben a kérdésben nem állíthat bizonyosat. Mentegetőzik,

-ellentmondásokba keveredik, nem tud meggyőző érveket felsora:koztatni, sőt 
horribile dictu! - bevallja, Ambrus életében nem merte volna megírni a róla
szóló fejezetet. Végül, hogy felclősségét csökkentse, a rnenthetöt jiedíg mentse,
Ambrusnak, az írónak, igazságot szolgáltat, mondván: rníndmáig nem akadt
életírója, aki megállapítamá, "milY€lIl előkelő hely illeti meg a magyar vezető

elmék sorában".
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Szín:házi emlékezésekben "hiányos irodalmunk számára kétszeresen érté
kes Csathó Kálmán új műve, Nemcsak egyszerű hiányosságet pótol, hanern a
szí:nrháztörténet területén egy jóformán elveszett kort is föltámaszt. A külön
álló tanulmányok az író egységes szemléletmödja és azonos tárgyalási formája
miatt összefüggő egészbe olvadnak. A közeli ismertség közvetlen hangján ír,
emlékeit bensőséges kapcsolat és erős nosztalgia varázsos fénye aranyozza be.
Közvetlen, meghitt hangja iszuggesztiv erővel hat, de személyes élményei és
szubjektív látásmódja érthetővé teszik, hogy néha nem marad teljesen tárgyi
lagos. Ezzel a módszerrel tudja elérni, hogy a végi művészet az íróhoz és ol
vasóhoz egyaránt nagyon közel kerülnek, Nemcsak színészt, hanem egész embert
állít elénk, szokásaival, egyéniségével, hibáival és jótulajdonságaival. Monda
nivalóiának elevensége és újszerűsége miatt Csathó könyve emlékirat-jellegén
túl önálló szépirodalmi alkotásként is kezélhető. Az ismerős környezet és sz,€
replők legfeljebb még érdekfeszítőbbé teszik a történeteket, amelyeknek elő

adását egyéni megfigyelésekkel tűzdelt, szellemes anekdotizáló hang is ele
veníti. Külön értékelést igényelnének a művet kiegészítő és színesebbé tevő

képek, amelyek nemcsak érdekes dokumentum-jellegükkel gazdagítják a tar
talmi mondanívalót, hanem a felvázolt művészportrékatkülső megjelenésükben
is felidézik.

Csathó Kálmán maradandó, értékes rnunkát végzett. A kötet egy eredmé
nyekben és emlékekben gazdag, nagytudású színházi szakember életművének

summázása. amelybe saját elveit is beleöntötte. Hosszú színházi pályafutására
méltó pontot tett visszaemlékezéseivel. (IKS.)
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