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A VILAGKIALL1TASON - KATOLIKUS SZEMMEL. A VHágkiál
lításról sokféle szempontból olvastunk beszámolót. Jelent valamit ez II
bámulatos rníkrokozmosz a katolikus hívőnek?

Mint míndenkít, elsősorban bámulatba ejt. A pavillonok külön-külön,
és a kiállítás egésze mmderrk inek ad valami újat. Minden nép tudása,
kincsei legjavát adja. A rendezés újszerű és tökéletes. Ha az emberr
megáll este az Atomium előtt, melyriek gömbjein szíkráznak, táncolnak
a csillagok, vagy lenéz a 100 méteres építmény tetejéről: elsétál a leg
újabb technikával k ivilágítot.t, kígyózó szökökutak, kívilágított tulipán
erdők mellett; végigmegy a belülről aranyfénnyel áttetszővé világított,
hasábalakúra nyírt bokrok közt ; megnézi a francia pavillon óriási lep
kéhez hasonló épületét, vagy a Génie Civil roppant arányú, mégis lebegő

szárnyait - akkor valósággal megrémül az ember és tudomány erejétől.

Kicsinek érzi magát - és mégis nagynak.
Az ember valami feszültséget érez, valami ellentmondást. Itt minden

szép, tökéletes. bőség, gazdagság mindenütt, mindenki barátságos, szol
gálatkész, a tudomány hatalmas, békés műve szól hozzánk minden pa
villonban. De elég elmenni a legelső ujságárús hódéig és rnárís ujra ha
talmába kerít az élet árnyékos oldala, Nem felejthetjük el a rnil'líók még
mindig tartó szenvcdéscít, félelmét, a háború felettünk lebegő félelmes
árnyát. A Kiállítás megmutatja, mívé lehet az ember. Mire képes, ha ooz-'
szefog. önzetlen áldozatkészséggel dolgozilk. Ha a szeretet uralkodnék a
földön, ha az emberek jók. vagy legalább jóaloaratúak lennének.

Ezt a feszülaséget próbálja feloldali, ezt a disszonanciát összeham
golní az egyházi állam pavillonja, a Ci vitus Dei. A bejárati, földszinti
termek az emberiség problémáit mutatják be. Örök problémákat, ame
lyekről a Biblia is szól, de a moderm életből vett példákkal. Az éhség,
halál, szenvedélyek, kizsákmányolás szívbemarkoló megnyilvánulásai,
óriási, falnagyságú képeken. Kiéhezett kisgyermek kérdő, nagy szemei,
szögesdrót kerítés tövében ülő csüggedet emberek, a kapzsiságtól meg
szám, mohón meggörbült ujjak, bibliai idézetekűcel. A jobboldali bejárat!
csarnokban Rodin Gondolkodó-jának sikerült másolata fogad, amelyet
hatásosan hangsúlyoz a mellette lévő falon ugyanabban a helyzetben és
arckifejezéssel ülő .munkás képe.

Mindennek a nyomorúságnak, szenvedésnek oka az emberi gonosz
ság, vagy gyengeség, a bűn. A megoldás tehát az ember nevelése, meg
javítása, megszentelésc: a szomorúak vtgaszitalása, a szerencsétlenek meg
segítése, Ez az Egyház feladata a földön.

E2Jt rnutatja be a pavillon emeleti szakasza. Részei: az Egyház tu
dományos, művészctí karitativ tevékenysége, szerepe a történelemben.
Külön kiállítás Krisztusaktkja a művészctben. És végül a Cél, aki
mindebben jelen van: az Isten. A bejárati falon hatalmas kép fogadja a
látogatót: amely a maga modern egyszerűségében lenyügöző. A kép felső

részén, középen. Krisztus vakító fehérruhás alalcja. Vele szemben három
szög alakban az emberiség, tétován. lassan, de határozottan, indul feléje.
Bár az emberek is elnagvoltan, világosabb-sötétebb árnyakként vannak
ábrázolva, csodálatosan kifejezi a nyomorával küszködő emberiség vá
gyát ·a megoldás után, célkeresését. A csarnok egészéri hatalmas, feltá
madt Krisztus-ábrázolás uralkodik. A beiáratnál a Civitas Dei temploma,
a Gloria Christi és a kápolnák.

Az egész épület hatalmas arányaival, merészen újszerű, de magas
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színvonalú kivitelezésével méltó a Világegyházhoz. A Kiállítás látogatóit
láthatóan vonzza ez az elvont, de annyira a való életben gyökerező k iái
Iítás, Állandóan nagy tömeg sétál a ikiá'1:1ítáS'i termekben, a világ mimden
részéből Brüsszelbe jött utasok hazatalálnak a templomában.

A Civitas Dei már eddig is számos nemzetközi érdekességű esemény
szinhelye volt. Itt hallottuk az osztrák nemzeti nap alkairnából Mozart
Koronázási míséjét K'M'1 Böhm vezényletével. Itt zajlott le a plébánia-»
szervezés--'templomépítés-kongresszus. Nagy auditoriumban vendégszere
pelt a Wiener Sangerknaben együttese. Klasszikus műveket (O Sacrum
Convivium, Pueri, concíníte - Gallus -, Missa Super- Heiller) és nép
dalokat énekeltek. Szopránszólistájuk most talán nem olyan kiváló, mint
az évekkel Budapesten hallott fiúcska, de techníkájuk, zenei kultúrájuk
és előadóképességük állandóan fejlődik. Erről tanúskodik az ugyancsak
az est műsorában szereplő Falusi borbély c. kornikus opera, amelynél a
hallgatók már nem is annyira a kis művészek énektudását. hanern szí
nészi képességeit tapsolták. Mindenki megállapította ugyanis, hogy a
fiúk ritka természetességgel játszottak és biztonsággal mozogtak, a lány
szerepeket alakítok is nemüket és korukat meghazudtoló bájjal játszottak.

. Május 9-én 11 órakor kedves ünnepség volt a Christi Glo'l'iosi-temp
lomban. A kanadai szekelő tájékoztatási vezetője, M. Georges D' Astous
és honfícársnö]e tartották esküvőjüket. A nászmisét R. P. Guy Dallaire,
kanadai dominikánus celebrálba, aki jelenleg a Iőwcní katolikus egyetem
hallgatója. Baul-Emile-Léger bíboros, Montreal érseke áldotea meg a fi
atal házasokat. Ez volt az első házasság, amelyet a Világkiállítás ideigle
nes parókiáján kötöttek. Bizonyára ezért a sajsó és a filJJnhkadó is rész
letes tudósítást adott az esküvőről.

M. Paul Rome, a vatikáni pavillon főépítésze a következő nyHaNw
zatot adta a Christi Gloríosi-templom tervezéséről:

"Az építészek koblégiuma, tekintve a hatalmas összegeket, amelyet
az építkezés jelent, és tekintettel a templom ideiglenes jellegére, kezdet
ben azon a véleményen volt, hogy egy hatalmas szabad térség, fedett ol
tárral is megfelelne a célnak. A Belgiumban gyakori esős idő. különösen
a tavaszi és őszi hónapokban, lehetetlenné tette ezt a megoldást. Be kel
Iett hát fedni. A nyitott eszplanádból sátor lett, amelynek megoldására
különböző elképzelések voltak. Svéd építészek fáIból akartálc készíteni.
Ez azonban nem bizonyult megfelelőnek. Acébhuzalokat kapott. úgy ősz

szeihlesztve, rnint egy lánchíd szemei, Ezért van az, hogy az épületet szo
katlan formája rniatt ultramodernnek nevezik, de én egyszeruen logi
kusnak mondanám, hiszen egy hat hónapra készült épület nem is lehetne
másmilyen. Ez a megoldás egyesíti a célszerűségét a vonalak bizonyos
előkelőségével .izáltal, hogy falai a magasba ivelnek. az apsis 25 méter
magas teteje felé, padozata viszont 'az oltár felé lejt, maga a templom
belseje alig 6-7 méter magas, Már félig kész állapotban is Ienyügöző

batásü volt azáltal. hogy minden elem az oltár fellé íránvul és hajlik
össze."

Apavillon maza 52 nemzet munkája, A templom díszítésért és beren
dezését a francia-német bizottság vállalta. A német bízottsá-r fő munka
társa Prof. Willy Weyrest. a kölni székesegyház építésze. A templomban
természetesen az oltár dominál. Úgynevezett "kék belga" kövekből épült,
arannyal és mozaikokkJal díszítcit hatalmas cibórium ernelkedik föléje.
A kórus elég nagy. hogy nagyszabású főpapi szertartások szlnhelve le
gyen, itt van elhelyezve a főpapi trónus és zs ámolyok. Kőből faragott
Regina Pacis szebor áll a templom bejáratánál, az oltárral szemben. Ez a
szobor, valarnínt a kereszt és gyertyatartók, német rnűvészek munká]2
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Az egész templom egyszerű, természetes, józan benyomást kelt, amelyet
csak a gazdagon megvilágított kórus, a szobor, mely egyidőben impozáns
és lágy, tör meg. A templom meleg és fényes atmoszférájának még egy
eleme van: az üvegablakok, amelyeket a münchení Dr. Meísterrnann és a
párási M. Lardeur üvegfestő mcsterek készítettek. 'I'isztán dekoratív jel
legűek; színek és formák egyszerű játéka által nemcsak a napfény elő

nyös elosztását szolgálják, hanem azt is, hogy a figyelmet a kórus felé
irányítják.

Az Oltáníszentség kápolna díszítése a francia bizottság munkája,
elsősorban Pinsard éprtészé. "Célunk az volt - frja az utóbbi - hogy
megéreztessük keresztényekkel és nem korcsztónyekkel, hogy itt valami
van, amí előtt egyszerűen nem lehet mást tenni, mint térdreborulnt.v A
templommal szemben van elhelyezve és valóban maradandó benyomást
kelta látogatók mi1lióiban. A mennyezet, enyhén aranyozott anyagból,
óriási szentségtartónak van kiképezve, domborművekkel kif'ararjva. Az
oltár feletti nyílásból árad a fény, mely hatalmas ostyát világít meg. Ez
a fény a tabernákulumra és oltárra vetődik, az igazi szentségtartóra,
amely a mennyezet rajzának vetülete. A végtelen világ jelenléte a véges
világban - ezt akarja kifejezni.

A falak egyszerűek, bizonytalan formák alkotják az átmenetet a
menmyezet és a padozat közott. Nincs semmi díszítés, csak a Kereszt,
amely kiemelkedik a falból,

A tabernálkulum díszítése igen gazdag, baldachinnal és gyertyatar
tókkal, Az oltár felett hatalmas feszület. A padok szürke betonból ké
szültek, egyszcrűségük elüt az oltár gazdag díszttésetől. A figyelmet m in
den a tabernákulum felé fordítja, amely az "égi fényt" kapja.

A hat kápolna a többi hat szentséget képviseli. A Iegújabb művészi

irányok szem előtt tartásával csak sejtetik a mondanivalót, a hívők kép
zeletére és érzéseire bízzák annak továbbfejlesztését.

A sekrestyék berendezése luxemburgi bizottság munk ája. A látoga
tók megcsodálhatják a vítr ínekoen a liturgikus edényeket, amelyeket a
leghíresebb hollandi, svájci, francia és belga cégele szállítottak. (M. É.)

A SZÉPSÉGKIRALYNŰ ELBESZÉLI KONVERZIÓjAT. Még 1952
ben a finn Arm! K1!uselát választották meg "Miss Universe"-nek. Neve
akkor bejárta az egész t1ilágsajtót. Az egykori világszépség-királynőma
egyszerű boldog családanya, akinek legnagyobb öröme az lenne - mint
mondotta -, ha fiából pap lenne. Az Olaszországban megjelenő "Selezione
Missionaria" hasábjain a saját szavaiJ;al mondta el eddigi életének röt'id
történeté t.

"A középiskola felső tagozatának tanulója voltam Helsinkiben 
irja Armi Kuusela -, amikor barátnőim rábeszéltek, hogy vegyek részt
egy szépségversenyen. Nagyon tapasztalatlan voltam akkoriban és a leg
kevésbé sem számoltam azzal, mi minden következménye lehet az ilyen
vállalkozásnak. A gondviselésnek azonban megvannak a maga útjai és
tévedéseinket is jóra tudja fordítani ...

Amikor Miss Finlandia lettem és ezáltal jelöltje a Miss Universe
választásnak, igen szerények voltak reménységeim. Azt reméltem, homl
keresek valami kis pénzt és álláshoz sikerül jutnom. Vágyaim netovább
ja az volt, hogy esetleg .hosstes: lehetek egy repülőtársaságnálés lehetővé

válik számomra, hogy bejárjam a világot. Mikor elutaztam Kaliforniába,
egy barátom így búcsúzott tőlem:

- Remélem, hamarosan mint filmszínésznőt látunk viszont, mint hí
resebb művésznőt, mint akár Ingrid Bergmann vagy Greia Garbo.
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En akkor csa-k ezt válaszoltam:
- Lsten mentsen meg ilyen sorstól.
Nem ezereitem a filmvilágot, mert attól féltem, hogy egy olyan fíatal

leány, mint én - akkoriban mindössze 19 éves voltam -, olyan kötele
zettségekkel találhatja szembe magát, amelyekre nem éreztem magamat
eléggé [ellcéseiiitnek: Azt azonban a legtávolabbról sem gondoltam, hogy
ez az utazás annak az útnak kezdete lesz, amely elvezet ahhoz, hogy a
hitet megtaláljam.

Mikor New Yorkba érkeztem, résztvettem emj fogadáson, amelyet a
sajtó a Waldorf-Astoria szállodában rendezett a világ-szépségverseny
ré$ztvevői számára. Ott akkor azt motuiiák; bizonyosra vehetem, hogy
legalább is a második vagy harmadik helyet én fogom elfoglalni. Azon
nal film- és reklámajánlatokat is kaptam. A fogadáson találkoztam a
Manillából érkezett Clinnel, aki a Fülöp-szigetek képviselője volt a vel'
senyen és akit egy fiatal honfitársa - az én későbbi ura,m - kísért.

A fogadás, a maga nagyvilági formasága,iva,l, rendkívül kifárasztott
és siettem haza. Miss Fülöp-szigetek és az említett fiatalember - Gilnelc
hivták - kísértek el és még a fele időig sem ért a fogadás, amikor el
távoztunk. Olyan éhes voltam, mint egy farkas és elmentiink vacsorázni.
A vacsora alatt ismerkedtem meg jobban G ille l, aki mérnök volt, egy
építési vállalkozó fia.

Eltérően a szokástól, amikor két ember elsőízben találkozik, az ő

első kérdése ez volt:
- Milyen vallású?
Nagyon meglepett a kérdés, de hamarosan rá kellett jönnöm, hogy

kérdése igazi m€'ggyőződésből származott és valami egész egyedülálló
egyszerüségből. Megmondottam neki, hogy luteránus vagyok. O elmon
dotta, hogy katolikus, egy ideig szemináriumi növendék is volt és van
egy fivére, aki iezsuita szerzetes.

Long Beachben ismét találkoztunk, a Miss Universe választás gyöt
relmes próbái után. Az elsők között volt, akik szerencsekivánataikkal
elhalmoztak és egy jellegzetes fülöpszigeti virágokbM összeállított cso
korral lepett meg, amelyet repülőgépen hozatott el hazájából. Emellett
egy másik ajándékkal is kecxeskeáett, egy gyöngyszemekből összeállí
lott rózsafüzérrel. Az ezután következő napokban végig látogattam II
Metro Goldvin Mayer filmgyár telepeit, a rázsaiűzért, mint nyakéket a
nyakamon hordtam. Mindenki azt kérdezte tőlem, katoHkus vagyok-e és
minden alkalommal, mikor nemmel feleltem, az emberek meglepett cr
cot vágtak és úgy éreztem, mintha kicsit s.ajnálnának. IMegkértem Gil-t,
magyarázza T.'H'g ezt a, furcsa jelenséget és hogy miért tartanak engem
szerencsétlennek azért, mert nem vagyok katolikus. Gil ekkor elsőízben

magyarázta el nekem a gondviselés értelmét és elmagyarázta azt is, mi
iL rózsafüzér.

Uj helyzetemben nagyon egyedül éreztern magam. Szerettem volna
magamhoz hívni a mamámat Finnországból, de jól tudtam, hogy ez le
hetetlen. Gil azt mondotta, hogy imádkozzam a Szűzanyához, aki minden
embernek az édesanyja és megtanított az Üdvézlégy Máriára. Este, ha
lálos fáradtan a [énuképészek és impresszál'iók zaklatásától, sírva estem
az ágyba. Valami azt súgta, mondjam el a rózsafűzér ötven Ave Máriáját
és ezekkel a szavakkal aludtam el: Imádkozzál érettünk bűnösökért, most
és halálunk óráján Amen.

A következő nap még nagyobb kíváncsisággal ébredtem. Gil ekkor
eloezetett egy templomba. Októberben voltun,k és éppen a rózsafűzér Ki··
rálynéjának kilencedét végezték. Gil letérdelt, én pedig álltomban arm
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figyeltem, milyen komolyak mind a jelenlév6k. cH azután ki akart ld
sérni, mondta, hogy siessek, én azonban mindent látni akartam és utoL
sónak jöttem ki a templomból.

A sok ajánlat közül, amelyeket kaptam, egyedül a világkörüli uta
zást fogadtam el, azzal a szándékkal, hogy utána visszatérek Finnol'szág
ba és folytatom egyszerű és nyugodt életemet.

Utamnak Honolulu volt az első állomása és egyre nyugtalanabb let
tem, egYl'e erősebben vágyódtam a vallás után. Telefonáltam Los Ange
lesbe, hogy Gillel beszélhessek. Azt mondotta, hogy úgyis várni akart
Tókióban. Valóban ott is volt megé1'kezésemkor a tókiói repülőtéren.

Azonnal a Xaveri Szent Ferenc templomba vezetett P. Mahoney jezsuita
atyához. Egy hétig maradtam a japán fővárosban és minden este ellá-
togattam a paphoz. .

Gil azt mondta, hogy Manillában folytathatom azt, ami közben rend
szeres vallásoktatássá lett. A Fülöp-szigeteken egészen más körülménye
ket találtam. A nyilvános fogadások, amelyek földkörüli utam elkeríitne
tetlen kísérői voltak, itt mind családi házaknál zajlottak le, a társaságban
mindenütt volt legalább egy pap és soha nem hiányzott az ünnepi mise
sem és így azon, többízben résztvehettem. Gil egyik nap megkérte a ke
zemet, hozzátéve azonban, hogy vallásához is hozzá kell mennem, ha
igent mondok. Azonnal kész voltam a beleegyezéssel, Gil azonban nem
akarta, hogy megtartsuk az esküvőt, amig meg nem kereszteltek. Erre
azt mondtam neki:

- Ha a keresztség életem legfontosabb pillanata kell, hogy legyen,
akkor ennele helyéül azt a vál'Ost szeretném választani, amelyben első

ízben határoztam el magamat arra, hogy felveszem a katolikus vallást,
a pogány Tókiót.

1953 husvétján felvettem a keresztséget és a következő nap meg
tartottuk az esküvőt. Ma a legboldogabb családanya vagyok. A boldog
ságom összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint amit a Miss Universe di
csősége jelentett. Edesanya lettem és életemben először értettem meg,
hogy így lehet valójában a világ birtokunkban. A gyermek a pólyában,
aki mindenben tőlem függ, egy világ számomra. Eltérően az új ,hazám
jómódú családjainál általános szokástól, elhárítottam a szoptatós dajkát,
mert a legcsekélyebb részletéről sem akartam lemondani annak, ami az
anyai tapasztalatokhoz tartozik.

A fiam, Arnold, ma két éves. Az én segítségemmel tanult meg járni,
mindenre én magam tanítottam meg őt. Az első angol szavakat is az én
ajkamról tanulta meg és megtanítottam má1' néhány finn szóra is. Remé
lem, kis hugocskája is lesz, s azután még igen sok fivére, mert az anya
számára a legnagyobb boldogság, ha annyi gyermeke van, amennyivel
Isten meg akarja ajándékozni. A gyermek mellett most a legfőbb gon
dom, hogy magamévá tegyem új hazám hagyományait. Nagyon tetszenek
a vallásos szertartások, amelyek lényeges részét teszik a Fülöp-szigetek
társadalmi életének. Megtanultam főzni is. Az első étel, amit Arnold
számára készítettem, egy tál rizs volt, úgy elkészítve, ahogy a Fülöp-szi
geti gyermekGk szá1nára a régi hagyomány szerint elsóízben mindig el
készítik. Az anyósom tanított meg erre.

Nagy a távolság Finnország és mostani hazám között, épp olyan nagy,
mint Miss Uni1-'erse és az egyszerű asszony között, aki ma vagyok. De
ezek a távolságok még mindig eltörpüLnek ahhoz képest, amit le kell
gyöznöm, ha el akarok jutni oda, ahová szeretnék. Arra a feladatra gon
dolok, amelyet be kell töltenem, ha fel akarom nevelni gyermekeim,
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gondoskodni múveltségükről és segíteni őket abban, hogy betöltsék azt
a küldetést, amelyet Isten vár tőlük. Tökéletesen boldog anya lennék,
ha egy pap fiam és egy apáca leányom lenne."

AZ OLVASO NAPLOJA. Franz Ka.EkH, akinek végre magyarul is
megjelent egy műve, egy novelláskötet, Az itélet (Boldizsár Iván fordítá
sában, Ungvári Tamás utószavával), a modern vílágjrodalom legérdeke
sebb, Jegtöbbet emlegetett, legeredetibb és legvitatott.abb írói közé tar
tozik. 1883-ban született Prágában; 1908-túl hosszú időn át biztosító inté
zeti tisztviselő volt. Kisebb-nagyobb elbeszélések mcllett (közülük csak
néhány jelent meg életében) három nagy regényert is dolgozott (Ame
rika, A per, A kastély), de egyiket sem fejezte be. 19:24-ben halt meg a
Bécs me1letti Kíerlmg tüdöszanatóriumában. Végakaratában meghagyta,
hogy írásait semmisítsék meg (Pgy részüket már ő maga elégette előző

leg); barátja, Max Brod azonban szerencsere nem tett eleget ennek a
kívánságnak, s így megmentette ezt a számunkra töredékességében is
ritka jelentőségű művet.

Az itélet, egy maroknyi novella, éppen csak Iőlvildantja előttünk

Kafka sajátos világát és művósze tót. Néhány fontos és jelentős elbeszélés
szerepel benne (Az itélet, Az átváltozás, A törvény előtt, A büntetőtele

pen, Egy koplalóművész), mégsem látná helyesen, valódi mércteinél ki
sebbnek és kissé a groteszk felé elrajzolva látná Kafkát az, aki egyedül
ennek a Ikötetnek az alapján alkotna képet róla. Mert bármennyire [el
lemző is Az itélet, bármilyen félelmes is Az átváltozás, bármilyen solkat
mond is Kallka "esztétikájáról" (helyesebben esztétikájának etikai mag
járól) az Egy koplalóművész: A perhez, s talán még inkább A kastély
hoz képest mindez töredékes, kisigényűnek és különcködőnek hat. Ott
van például A falusi orvos: egyike Kafka legjehlegzetesebb írásainak; de
hogy mennyíre lényeges, az csak az egész mű ismeretében bontakozik ki.
Azt lehetne mondani: ahhoz, hogy az olvasó A falusi orvos teljes értékét
lássa, ismernie keld A kastélyt; mint ahogy A pert is. ismernie kell ahhoz,
hogy ráeszméljen A törvény előtt rnondanívalójának szorongató súlyos
ságára,

Kafka témái, regényeiben ís, elbeszéléseiben is, szokatlanok, furcsák;
"tarta1mi kivonataik" alapján azt lehetne hinni, olyan íróval állunk szem
ben, aki különös kedvvel hajszolja a képtelen ötleteket. Holott Kafkától
mi sem áll távolabb, mint az a törekvés, hogy "fantasz1tikus író" legyen.
De alighanem azoknak sincs igazuk, akik túlzottan hangsúlyozzák írá
sainak. bizonyos filozófiai, tudatosan létrnagyarázó, az élet "lényegét"
tudatosan mítoszokká átköltő jelleget. Kafka nem elméleti megfontolások
alapján, hanem élményből teremt; elég figyclrnescn elolvasnunk napló
ját, hogy észrevegyük, rnennyire élete valóságos talajából sarjad ki első

látásra keresetten groteszknak tűnő tematikája. Ott Az átváltozás című

novella; kész fantasztikum: "Gregor Sarnsa egy reggel nehéz álomból
arra ébredt, hogy ágyában óriási, csúf Iéroggé változott. Páncélszerűen

kemény hátán feküdt és látta, ha fejét kissé fölemelte, domború, barna,
kemény, ív alakú pántokkal ízelt hasát" ... Ki gondclná, hogy bizonyos
értelemben élményi alapja van, élményí magja! S mégis, nem erre utal-e
a Napló egy jegyzete: "Egy píllanatra úgy éreztem, páncélba vagyok
burkolva ... Milyen measze vannak tőlem például akarizmaim" ... Ezek:
a távoli karizmok. rettenetesen messze lévő végtagok: ez az élmény le
hetett a forrása Az átváltozás gyötrelmes pontosságú leírásának arról,
hogyan küszködik, kapálódzik vékony, távoli, kormányozhatatlan bogár
lábaival a rovarrá változott Gregor Samsa. Ha meggondoljuk, hogy ezt
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á képtelen metarnorfózíst kaikariem kitaÍálta, hanem ó't~íte - á skí
zofréníások hisztériásan fölfokozott éleslátásával -,akkor nyomban más,
tragikus megvilágítást Imp Az átváltozás groteszksága,

Vagy egy másik példa: A büntetőtelepen iszonyatos kivégzőgépe 
merő morbid, modern "hoffmanniádának" látszó képzelgés; legföljebb a
lét büntetés-jellegének. s e büntetés-jelleg személytelenségének és igazi
bűn-nélküliségének torz szimboluma. Csakhogy ez a szörnyűség hiteles,
rnert élményi: Kafka nemcsak azt élte át valaminő elvont, vagy hangulati
formában, hogy a Iét egy ismeretlen, egy nem is létező bűnért ránk mórt
büntetés, hanem a bűnhődés rnódját, magát ezt a kivégzést is. Ime egy
"pálrhummos" szöveg a naplóból: .Allandóan €Igy széles henteskés kép
zete, mely sietve és gépies szabályossággal oldalról belém hatol s eaé
szen vékony szeleteket szel le, melyek a gyors munkában majdnem ösz
szegöngyölődve tovaröpülnek.':

A példák szaporíthatók. Még csaik egyet. Ismeretes, mennyire alap
hangulata Kafka majdnem minden írásának valamiféle "üTesség", léten
kívüliség, bizonyos téli, vagy sivatagi csönd (aminek konkrét megnyilat
kozása az elbeszélés színterének különös, irreális kihelyezettsége : vada
minő időtlen, egzisztenciális tél A kastényban, vagy A falusi orvosban, s
a pusztaság A büntetőtelepben vagy abban a másnak, mint félelmetesnek
nem is nevezhető töredékben, melyot a Naplóban olvasihatunk Erinnerung
an die Kaldabahn címmel). Nos, ez az üresség is hiteles; Kafka egyik
alapélménye. Ilyen semmiben él, ilyen télben, ilyen puszta, behavazott
síkságán a létnek. Naplójában ő maga hoz föl egy képet; lehetetlen nem
azonnal A kastély elejének havas falujára gondolnunk róla, s lehetetlen
észre nem vennünk, rnennyíre a saját létérzését tárgyiasítja Kafka a re
gény (vagy a novella: A falusi orvos) színterében. A kérdéses helyen
megint csak örök problémáját beneólja (s hányadszor már l): a családjá
val való kapcsolatát. Érdemes kissé terjedelmesebben idézni, mert meg
sejteti mínd az egész napló hangulatát, mimd azt a nyomott, gyötrelmes
világot, melyben Kafka élt. "Családomhoz való viszonyom - írja - cS3Ik
akkal' nyer számomra egységes értelmet, ha úgy fogom föl magamat,
mint a család romlását. Ez az egyetlen, minden bámulatos dolgot nyom-o
ban fölülhaladó magyarázat; s egyben az egyetlen tevékeny kapcsolat,
mely pillanatnyilag részemről köztem és a család közott fönnáll, rnert
egyébként tökéletesen elváltam tőlük, igaz, hogy nem nyomatékosabban,
mint az egész világtól." Fölsorolja, kit tett s kit tesz boldogtalanná; re
gisztrálja a saját "nyomorúságát", a Selbstverachtung, az önmegvetés sa
[átos, traurnaszerű kafkai rnegszállottságával, ugyancsak sajátosan kaf
kai, irracionális bűntudattal ("Bewusstsein dessen, class meine Schuld
zweifellos ist"), s a tulajdon tehetetlenség-érzésének, Unféihigkeitjének ki
tudja hányadszori megállapításával ... s itt bukkan elő ez a messze vilá
gító, A kastétis:« is, a Kaldabahnm is jellemző hasonlat, életének, élet
érzésének szimbólumképe: "Életem képe egy haszontalan, hóval és dér
rel lepett, ferdén a földbe dugott pózna, mélyen föltúrt talajon, egy nagy
s~kság szélén, egy téli éjszakán" ...

S még két idézet a Naplóból: .Ures tér válaSzt el a dolgoktól, fi '2J1

nek körülhatárolására nem is törekszem" - írja 1911~ben; és tíz eszten
dővel később: "A határvidék magány és közösség közt: csaJk nagyon rit
kán léptem át, s inkább időztem itt, mínt magában a magányban. Milyen
szép élő vidék volt ehhez kérpest Robinzon szigete l"~ Határvidék, magány
és közösség közt, a lét senkiföldje: ez Kafka világa, A per, A kastély, .'1

Kinai fal című töredék, vagy A falusi orvos, A büntetőtelepen, A törvény
előtt világa. Nem a magány, mert hiszen a magány, a magányos szemlé-
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lődés lehet termékeny és főloldó ; nem m~gány, hanem sookiföldje, "há
tárvídék" - még akkor is, ha esetleg be van bútorozva s egy polgári la
kás álarcát ölti magára, mimt Az átváltozásban, "agy Az itéLetben.

Ez utóbbi Kafka világának egy másik élmény-alapjára mutat rá, s
mellé szintén szamos pál'huzamos szöveget lehetne idézni a Naplóból. Ezt
a problémát: az apjához való viszonyt, fáradhatatlanul vizsgálja, elemzi,
boncolja ; tele van vele még álmában is. Talán legjellemzőbb, ha éppen
egy álmát, egy álmáról való naplójegyzetét idézzük; Kafka egész apa
komplekszusának, apjához való egész kettősértékű. pszíchológíaí nyelven
szólva ambivalens, kötődő-menekvőviszonyának szirnbolíkus foglalata ez.
Azt álmcdja (1916 április l G-ra virradólag), hogy lent az utcán egy ezred
masíroz.ik ; hangjára apja az ablakhoz siet, kihaj ol "s elterpeszkedik ki
tárt karral a nagyon széles, lejtős párkányon. Én megragadom és fogom
annál a két karikúnál fogva, melyen a köntöse zsinórja van áthúzva.
Gonoszságból még jobban kihajol ; én megfeszítern minden erőmet, hogy
visszatartsam. Arra gondolok, jó volna, ha lábamat kötéllel valami szi
Iárd dologhoz köthetném, nehogy apám magával rántson, De ehhez, ha
csak rövid időre is, okvetlenül el kell engednem apámat, s ez lehetetlen".

Igazán nem kell különösebb álornfejtői jártasság hozzá, hogy a val
lomás egész tragikus lólek.tani súlyát-értékét meglássuk; különösen aik
kor nem, ha olvastuk míndennek objektívált változatát, Az itéLet című

(s enélkül a személyes lélektani háttér nélkül voltaképpen nem is ért
hető) novellát.

Még világosabban, még megdöbbentöbben áll előttünk az egész kór
kép abban a levélben, melyet Kafíka 1919-ben írt, de soha nem küldött el
apjánaJk. Világosan vádbeszéd ez: elnyomottságának, Unfiihigkeitjének
visszanyomozása a gyermokkorig ; elnyornorodása genezisének fölfejtése.
Az apa harsány önbizalma, harsogó életjavallása menthetetlenül, életre
szólóan szorította kisebbségérzésbe félénk, testi alkatában is gyönge gyer
mekét. "Az én szememben azt a rejtélyes jelleget öltötted föl, mely :1

zsarnokokat jellemzi"; "nevelésed meggyőzött a saját tenctetlenségemről'';
"elötted elvesztettem őnbízalrnamat,viszont határtalan bűntudat vert gyö
keret bennem" ... s ki győzné sorolni a levél (és a napló) szemrehányá
sait ! Ösélrnények ezek, melyek döntően meghatározták Kafka egyéni
ségét, s amiben cgyéníségét kifejezte: a művét. Mint ő maga mondja:
"Rólad volt szó mindabban, amit írtam; mit tettem írásaimban mást.
mint hogy kiöntöttem panaszaimat, melyeket nem önthettem ki keb
leden l"

Az apához nincs út; van, mint hatalom, mint zsarnok, a létezés olyas·
fajta személytelenségével, mint A kastélu ura, mínt a kínai császár, mínt
a bíró, akihez sosem jut el a vádlott: úgy van, hogy talán nincs is, és
nem-létében mégis létezik - de nincs személyesen, megfoghatóan, a fe
léje Irányuló törekvés (fiúi szeretet) viszonzásának (a víszontszerctésnek)
képességével. A Landvermiisser soha nem találja meg a kapcsoltatot ::\
kastéllyal, a falépítők a császárral, a vádlott bíráival. S mégis: a Land
vermiisser életének lényege, értelme a makacs erőfeszítós: érintkezésbe
jutni a kastéllyal ; a "vidéki ember" holtig ott rostokol a "törvény" ka
pujában, az egyedül csak az ő számára készített bejáratnál, amelyen
nem engedik be. Mítoszok, szirnbolumok ? Mindenekelőtt egy tragiku«
élmény, egy viszonzatlanságában visszafelé, sebző tövíssé nőtt szeretet ob
jektivált vallomásai: "Nem tettem írásaimban mást, mint hogy kíöntöt
tem panaszaimat, melyeket nem önthettem ki kebleden."

S vajon miért nem fordít hátat a töldmérnök a kastelvnak, a falu
nak, míért nem üti föl másutt a sátorfáját? Miért nem keres magának
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igazságot másutt, más bíróság előtt "a vidéki ember"? Kafka egyetlen
hőse sem töri át látszólag értelmetlen végzetét. Mert egyszeruen nem
tudja elkép,zelni, hogy ez a végzet áttörhető; mert függőségé - aihogy
hőseiben tükröződik - valósággal "ontológiai", valamiféle lét-függőség,

egzisztenciális kötöttség: úgy érzi, csak annyiban van, amennyiben az
zal szemben van, aki számára a Negatívum. Ahhoz, hogy egyáltalán le
gyen, azzal szemben kell lennie, aki saját léte kifejlődésében, hivatása
szabad kibontásában zsarnokilag gátolja. S ettől elszakadnia annyi vol
na, mint nem-lennie, megsernmisülnie, ami "lehetetlen és fölülhaladja
erőmet". így olvassuk abban a bizonyos vád-levélben; "Űnbecsü!ésem
sokkal inkább függött tőled, mínt bármi mástól, ajkár egy külső sikertől

is" ... és: "Ott, ahol éltem, megvetettek. elítéltek, agyonnyomtak. s ha el
is akartarn menekülrií máshova, ez nem volt értelmes erőfeszítés, mert
olyasvalamiről volt szó, ami lehetetlen és fölülhaladja erőmet" ...

Kétségbeesett kapaszkodás ez, mimt az idézett álomban, az élet síkos
pánkányán ; képtelen küzdelem, rnelyben lehetetlen elengednie azt, aki
már-már magával rántja; és ez a kapaszkodás, ez a párkány-helyzet: ez
az élete. Más szavakkal, egy naplójegyzetből: "Úgy érzem, meg vagyok
kötve, de ugyanakkor azt is érzem, hogy ha föloldanának, még rosz
szabb volna."

Azt, ami a gúzeba kötöttségből kiválthatta volna: a vallás útját az
apa szintén elzárta előtte - s ez az említett levél másik nagy vádpontja.
"Miféle judaizmus volt az, amit én tőled kaptam 1" Merő formalízmus.
"A hit, mely életedet irányította, alapjában annyi volt, hogy hittél egy
zsidóosztály véleményeinek helyességében, következésképp saját magad
ban, s annál készségesebben, rnínthogy e vélemények megfeleltek termé
szetednek". A kafkai világban nincs megváltás; föld és ég, emberi és is
teni között (amely eleve problematikus: nem is biztos, hogy van; nem is
biztos, hogy nem csak önmagának vákuuma-e) a szakadék áthidalha
tatlan : a Landvermüsser számára a kastély elérhetetlen, telefonja nem
felel neki, süket számára. Van ugyan "istenség" ebben a világban, de
valahogyan minusz előjellel: egy űr-istenség, egy tart:almát vesztett Je
hova (a kiürült judaizmus formalisztikus istene); de megváltója nincs:
kívül Vian a keresztény kultúnkörön - két világ közt a senkiföldjén,
melynek atmoszférája. oly nyomasztóan és hitelesen árad műveiből,

S itt válik ez a mű dokumentumrná: annak az "átmeneti zsidó nem
zedéknek' a dokumentumává, amely "elhagyva a még viszonylag jámbor
vidéket, a városokba vándorolt" - a nyugateurópai zsidóság, a richtige
übergangsmenschen lelki válságának megrendítő mélységű tanúságává.

Ennek, minden lelki megterheltsége, aggálya, önbizalom-hiánya mel
lett, Kafka maga is tisztán tudatában volt. Hontalan, átmeneti embernek
tartotta magát; nem tudott megkapaszkodni sem a Kierkegard-féle ke
reszténység "már reszkető kezében", sem a clonizmusban. "Valaminek a
vége vagyok, vagy valaminek a kezdete" - írta magáról. És: "Hatal
masan magamm vettem korom negativitását, mely egyébként igen közel
áll hozzám; nincs jogom küzdení ellene, de egy bizonyos fokon jogom
van rá, hogy képviseljem." (.) -

SZINHÁZIÖRJARAT:Kodolányi János szinpadi világa.
A magyar irodalom talán éppen drámairóiban mutatja ki leginkább tra-
gikus vonásait. S legtöbbször nem az elkészült művekben, hanem a. drá
maíró zátonyrafutásában, elhallgatásában, "korai halálában manifesztá
lódik ez a tragikum. Vannak íróink, akik csak egy dráma kiviseléséig ju
tottak el. Vannak, akik megalkotott remekművük után hirtelen haltak
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fnég. nornemuza eur6pai fejlődésünknek megfelelően meg!rJa Ú(J1J n~{J1J
száz esztendővel ezelőtt a magyar Elektrát. Az oiszát; nagy része azon
ban török hódoltság alatt van, csak a bécsi magyar diákok adhatják elő

a tragédiát. S Bornemisza, mint drámaíró elhallgat. Balassi Bálint is ír
drámát, de az elvész. Micsoda fölfedezés lehetne, ha rátalálhatnánk. Aztán
már csak hitvítázó és iskolai drámairodalmunk van úgy egy századig,
majd Székelyföldön pislog a magyar dráma mécsese a csíksomlyói passió
játékokban. Közel félszáz drámát őriznek meg a csiksomlyói falíó köte
tek, ezek a még ma sem kellően méltatott dráma és nyelvemléki kincses
bányák. Csokonai néhány drámácskájában magyar Mctiére-nek igérke
zik, de a fagyos leheletü Rhédey sirbolt elől, ahol gyászbeszédet tart
némi kis pénzmagocska reményében, elragadja a korai halál. Nagyon
kellhetett az a néhány arany szegény Vitézünknek, hogy hóban-fagyban
elzarándokolt érte. Katona megirja a Bánk bánt és tört reménnyel, meg
gyötört szívvel vonul le Kecskemétre hívatalban porosodni és meghalni.
Vörösmarty ugyan nyugalmasabb környezetben ír, de legjobb drámáját,
a Cillei és Hunyadiakat mai napig sem hozta teljes egészében szinpadra
a hálátlan utókor. S ő is korán rokkan le a színpadról a szabadságharc
vérbefojtása után. Kuthy Lajos 1844 körül már a négerkérdés1'ől ír. Har
madik, utolsó és legjobb darabja sohasem kerül színre, mert az I. Káj'oly
király és udvara címü drámájában Zách Klára tragédiáját írja meg, de
a zsarnok király moldovai bünhődésével együtt. Akkor a cenzura gán
csolja el, később a gyülölet. A királyon bosszúját megvenni akaró Zách
Feliciánra nincs .szükség, mikor a Bánk bánt is alig adhatni a királyné
gyilkosság miatt. Folytassuk-e a sort? Teleki László ir egy habár zava
ros, de igéretes drámát a Kegyencről. Nemsokára golyót röpít az agyába.
Madách egyetlen remekműve megjelenése után meghal. Igaz, vannak
közben Kisfaludy Károlyok, Sziglígeti Edék, Csiky Gergelyek, Herczeg
Ferencek, OJkik hatásos darabjaikkal bizonyos mértékig hosszabb-rö'Ji
debb ideig uralkodnak a magyar szinpadokon. De a XX. század egyik
legtehetségesebb, legjobbszemü drámaíróját, Barta Lajost s utóbb Szo
mory Dezsőt is elnémitja a politika. Zilahy Lajos egyre több engedményt
tesz tehetsége rovására a köziz/;ésnek, Harsányi Kálmán pedig, aki meg
írja a huszas évek remekművét, az Ellákot, annyíra kismagyar, annyira
faji eszmés, hogy a hunságába bezárkózó és elbukó Ellákjával szemben
Attilája ma valósággal Szent István-i méretünek mutatkozik. Ö is meg
áll ennél az egy hatalmas lélekzetű darabjánál s korán sírbahull. Igy
hallgat el P. Abrahám Ernő balladás Isten vára című darabja után, így
hallgat el Kós Károly ma sem kellően: méltatott Budai Nagy Antala után
és Sík Sándor remek Zrinyije és Szent István-drámája után.

Közben Kodolányi Jánosnak 1937 és 1939 között négy drámáját ját
sza el a Nemzeti és a Belvárosi Szinház. Itt áll ,előttünk a négy míí 1940
körüli kiadása, a Jajgatunk és kactunink. E mű értékére, mai hatására
jellemző, hogy ezt az előljáró beszédet váltotta ki a kritílcusból. Mert
utána Kodolányi János is elhallgatott, vidéki remeteségbe vonult, mínt
Gárdonyi s megcsömörlött a szinpadtól, mint az onnan válogatott kri
tikai inkvizícióval leszorított Móricz Zsigmond.

. Most, hogya Földindulás egyetlen év alatt ismét hetvenöt előadást

ért meg egyik legnagyobb szinházunkban, vegyük hát számba azt a vir
tuális szinpadi erőt, amely Kodolányi műveiben lappangva, lemérí el
hallgatása folytán ért veszteségünket.

Első játszott darabja, a Pogánytűz 1937-ben került szinre a Nemzeti
Szinházban, amikor kéthetenként csépelt el egy-egy magyar vagy idegen
darabot az akkori bérleti rendszer. A próbaidők és a színrehozatali gon-
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dossd g is ennek ar6nyliban szűküitelc le. Pedig ez a xt. században jtft
szódó dráma történdmi tragédiáink java terméséhez számitható. Szetit
István király meghalt s a szerencsétlen kezű, magyarságtól idegen, hű

bériséget magára vállaló Péter király űl a trónon. A megvakitott Vászoly
(Vazul) fiai Oroszhonban lelnek menedéket, Magym'országot pedig elle
pik a kóbor, sáskaéhes német lovagok, ősi magyar nemzetségeket űznek

el szálláshelyeikről. Az alig bimbózó kereszténységet pedig a régi pogány
hittel akarja fölcserélni ez a reakcióba kergetett, kereszténységben és
minden haladó eszmében csalódott ősmagyar réteg. Eqnek: a templomok
és a kolostorok Vata és Bonyha felbolygatott, homokra űzött seregei nyo
mán, Péter király koronája ingadozik és hazatérnek a VászolYfiak is.
Endre, a hivatott Árpádfi Oroszhonban megerősödött a kereszténységben,
tudja, hogy visszafelé nincsen út, a pogány reakcióban felőrlődik a ma
gyarság. Levénta azonban, aki Endrével együtt látta, mint térdelnek apja
mellére a hóhé1Dk, mint ontják ki szeme világát, mint öntenek forró ól
mot a fűlébe, bosszúért liheg: minden németet, minden keresztényt ki
akar irtani az országból. A pogánytűz terjed, már-már porrá-hamuvá
omlasztja az országot és romba dönt mindent, amit István király épí
tett. Megjelenik Gellért püspöktársaival a budai révnél, s Gellért tudja,
hogy csak az ő vértanúsága válthatja meg az országot a gyűlölet tüzé
től. Endre meg akarná menteni, de Levénta a lázadók kezére adja Isten
bárányait. A vértanúság beteljesedik, Péter végzete is betelik, ugyanúgy
kitépett szemekkel kell elpusztulnia, mint Vászolynak. Az ellentét ki
élesedik Endre és Levénta között is, pedig megegyezésük szerint Endre
kapná az ország nyugati felét és Levénta a keletit, a pogányabbat. S
jönnek az Arpádfiaknak hódolni a dunántúli törzsfők s mind Endre előtt,

mind a keresztény gondolat előtt hajtanak fejet. Levénta megűtközés nél
kül is elveszti a harcot: az ország a békét hozó és megbocsájtó Arpádfi
mellé áll és nem a gyűlöletet, vért, pusztulást hirdető, feledni nem tudó
Levénta mellé. Levénta vérig sértetten pogány sátrába vonul, ahol egyik
csalódott párthive, Vata döfi le, mert megcsalta őt is, a templomégetőket

is vérgőzös reményeikben.
A dráma tehát beteljesedik, a reakció őrűltjei önmagukat pusztítják

el féktelen dühűkben és az építeni tudók kezébe kerűl a hatalom. Ez a
történelmi dráma nagy igéret volt s éppen Kodolányi legjobb történ,elmi
terűletén, az ősmagyarságból az új magyarságba, Azsiából az európaiság
ba átlépő magyarság lelki és nemzeti vívódásainak a területén. Az akkori
magyarkodó, de nem magyar közszellem persze nem tudta teljes súlyá
ban értékelni a darabot, talán csak az ősi dunántúli törzsek folklór-szerű

hódoló fölvonulása doboatatta meg kissé a szívét. Es a műsoráradat el/ep-
te Kodolányinak felújítá»-ra váró, ma is iránytmutató és a haladást szol
gáló első művét.

1938-ban a Vidéki történet társadalmi drámájával lépett elénk a
szerző. Parasztfiúból lett orvos a főszereplő, aki pesti egyetemi tanár lá
nyát veszi feleségűl. Népi származása miatt sebeket kapott Pesten, visz
szatért hát a falujába, a népbetegségekben sinylődő, ezerszer árva,du
náltúli magyar faluba. Felesége persze csak ugródeszkának szeretné hasz
nálni urának éjt-napot kitevő, népmentő szolgálatát, a csecsemőotthon

virágzását, a zöldkeresztes mozgalom valamit mégis lendítő megvalósí
tását. Pokollá teszi férje életét, hogy pályázza meg a pesti adjunktusi
állást. A hivatásában őrlődő, szinte elégő embert hisztériájával elluijszol
ja a háztól, s amikor halálos beteghez hivják az orvost, az üzenetet nem
adja át és egyasszonylányát sirató anya fegyelmi bíróságot csődít a
faluba az orvos elveszejtésére. A megmentett csecsemők szülei azonban
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az orvos mellé állanak és a bonyolult ügyből majdnem háboní keleike
zik. A bűnös asszony ráéb,'ed tettének megbocsájthatatlanságára és bár
férjét sikerül kitisztáznia a gondatlanságból eredő emberölés vádja alól,
elhagyja őt, sőt bíztatja, hogy vegye inkább maga 'mellé feleségül a mel
tette hivatástudatában is egyformán lángoló zöldkeresztes nővért. Kodo
lányi tapintatosan nyitva hagyja ezt a kérdést, csak a munkájának ujT(~

nekilátó orvost látjuk, amint tovább kiizd. faluja megmentéséért. A Vidéki
történet egyszerű vonalvezetésében is eruptiv drámai mű, s falujáró
szinpadaink, vidéki, vagy akár pesti szinpadaink is sikerrel próbálkozhat
nának vele. S legalább közönségünk is emlékezhetnék kissé azokra az
időkre, mikor a népi származás sokak előtt majdnemhogy bűn számba
ment, amit a legtöbben valamiképpen álcázni kívántak,

A tö,'ténelmi drámától immá" elszakadt s a kor magyar falujának
lelkiismeretét felrázó Kodolányi ekkor, 1939-oen éTkezett el a Földindu
lással átütő szinptuii sikeréhez. Ezt a művét majdnem minden szinház
járó ismeri, nem is fáraszt juk az oioasot a darab tartalmának elmon
dásával. A mű egyszerű, mint egy pofon, triviális is egyes vonásaiban,
különösen deus ex machina-szerű megoldásaival az egyetlenke gyermek
halálával, mikor az egykéző falu terrorjára a szegény, de több gyermeket
akaró vő ellenére is tönkreteszik a gyermek elhajtásával az asszony
egészségét. S deus ex machina a megoldás is, hogy az asszonyt a darab
végén mégis megáldja Isten, s bűnét megbocsájtva, új gyermekkel aján
dékozza meg. Mindez azonban a darab kirobbanó sikerén nem változtat
hatott, mert Kodolányi t'észkiáltása éppen így, ezzel a szinpadian vásári
hatásosságával érte el a még mostani fölújításnál sem csökkenő, megrázó
hatását. A szinpad legnagyobb mesterei is használtak ilyen eszközöket,
ha céljuknak ez felelt meg egyedül és csak dicsérni tudjuk érte Kodo
lányit, hogy mikor ez a remek téma a kezébe jutott, nem finnyáskodott.
hanem sziruuuii hatásként is beléadott apait-anyait, amit csak egy ilyen
nemzet- és lelkiismeretébresztő mű elbir. A Földindulás szektás embe
reinek rajza itt is és a még ugyanabban az esztendőben bemutatott Vég
rendeletben tolsztoji arányú és mélységű. Kodolányi népéletből vett mű

veivelott helyezkedik el valahol Tolsztoj és Gorkij között. Az, hogy 1940
óta hallgat, talán éppen azzal a veszteséggel jár, hogy a faluba szerel
mesedve, néha kissé túl is értékelve a fajiság eszméjét - bár ez a hit
lerizmus idején - ellenkező előjellel éTthető védekezés volt egy kis nem
zet részéről a faji dühöngés gőzhengerével szemben - nem találhatta
meg az utat karunk vezető osztálya felé, s a városi és ipari munkásság
életének hasonló erejű drámákba sűrítéséhez. Igy közelebb van a szá
zadforduló Tolsztojához, erkölcsbirálatának zord kegyetlensége és el
szántsága miatt is, de korai elhallgatása megakadályozta abban, hogy a
veszély elmultával németgyűlöletét föloldja magában és csak a káros
és a hasznos ember között tegyen különbséget, mindennemű faji előjel

nélkül. Ha a munkásság életének festéséhez is olyan lángoló színeket ta
lál, mint az annyira árva, egykébe kergetett maradi parasztsáoéhoz, írói
volumenje sokkal egyetemesebbé növekedhet.

Utolsó darabja, a Végrendelet a Földindulás sikere után szerencsét
len szereposztásban, már politikától megmérgezett légkörben került szín
re. A szektákba menekülő falunak nemkevésbé sikerült rajza, mint a
Földindulás és a csak a vagyont bálványozó parasztságnak metszően ele
ven szinpadi képe. Fölújításaennek is aktuális lenne, hogy rádöbbenhes
sen az új vidéki publikum is a mindenáron való vagyonszerzés ördögi
csapdáira. (Possonyi László)
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KÉPZÖMűVÉSZETI KIÁLLíTÁSOK. Ilosvai Varga István Szerit
endre zegzugos utcáinak, ódon házainak, vtrágbaborult kertjeinek fárad
hatatlan megelevenítője. Képei korántsem egyhangúak. Oszinte, lelkes,
rokonszenves hangulatközlések. Derűs, élénk, világos színeí álmodczóra
vallanak, aki elsősorban önmagát megnyugtató, míndent megszépítő szem
mel néz körül a világban. Nem absztrakt festő, nem is naturalista ábrá
zoló, hiszen józan tár-gyilagossággal a látott, tapasztalt, érzékelt realitást
követi érzékeny ecsetjével. De mindenáron mosolyogni akar. Magával is
a szemlélövel is el vakarja hitetni, hogy vidulní, gyönyőnködrri, elmélázni s
bánatról, rosszról, csunyáról elfelejtkeznünk emberi kötelességünk. A cso
dálkozó gyermeki szem, amit tiszta sóvárgással, de mégis kissé groteszkül
magára kötelezőnek és "természetes" szemlélödésí módnak vél, korlát,
amivel eleve elzárkózik a szigorú, fáradságos, kínos megismerés elől. Har
mincéves művészi mult gazdag tapasztalását, tudását, lelküismeretességét,
fölényes technikai érettséget és nem szűmő lelkesültségét érzékeltetik egy
re emelkedő, fejlődő fokon legujabb alkotásai, arról tanúskodva, hogy
Ilosvai Varga István híven és következetesen a maga helyesnek, igaznak
felismert útján halad, képességeit, lelki nyugalmát megkísértő "tilos" te
rületre nem téved és erkölcsi kötelességének, nemes emberi s művészí

magatartásának azt tartja, hogy csupán lelki feltisztulásait és örömeit
rögzítse meg vásznain, s azt közölje a szemlélővel, ami hite szerínt a
legjobb benne. Művészete ezért is hat együttesen a gyűjteményben, egy
ségesnek. összefoglalónrsk, mint naplószerű életregény. melynek egyes
dalrabjai az egyes festmények.

Varsányi Pál grafikusművész. A farnetszet, oa Iínoleum mestere. Beéri
a fehér és a fekete vonalak és foltok kifejezőerejével. Tudatosan egy
szerű s puritán, mert nem is illik a cikornya, a sallang, a "megs:l:építő

messzeség' Illúziója a nyers valósággal szembenéző látásmódjához. Mag
vasan, tömören, egy-egy vezérgondolat ihlető-sűrítő légkörében alkot.
Könyörtelen, elsősorban önmagát nem kímélő tárgyllagossággal vesz tu
domást a környező nyomorúságról, szenvedésről, rrdegségről és emberi
gvarlóságról. Míndig a gyámoltalanok, az elesettek, méltatlanul hátrata
szítottak oldalán, azok boldogulásáért, felemelkedéséért száll síkra. Bí
zjk az emberi méltóság diadalában. mert hisz a humánum életmegőrző.

mcgszépítö varázsában. az egyetlen csoda: a megértés és a SZéTetet ha
talmában. Ez teszi Varsányi Pál graf'tkáját jelentőssé, elgondolkoztató,
erkölcsi követeiményű műélvezetté, Hivatott illusztrátor is, Petőfi, Ady,
-József Attila versleinek meggyőző rajzos-ábköltője. Egy-egy ábrára feled
hetetlen, szívbemarkolóan szép, mint az anyaságában felrrK~jgasztosult

.,Mosónő", a biblikus atmoszféráj ú "Jstálló" s talán mind közt a legszebb,
Iegegyszerűbb, a monumentálís "Tél".

Idősb Szabo István fából faragott szobrai és szoboresoportjaí a bá
nyászéletből merítik tárgyukat. Egyszerű kézi-munkásként kezdte pálya
futását, és bár már évtizedek óta kizárólag szobrászművészeténekél, meg
maradt primitiv-látású őstehetségnek Kár is volna, szerencsere talán
késő is, kiművelni, példáíkkial, útmutatásolekal. rendszeres csiszolással
megterhelni. Meg kell hagyni természetes, autodidakta hamvasságában.
keresetlen, meglepő. élesvíllanású szemlélödésében, érdekes, megkapo
egyenetlenségében. Igy hat elementárisan. helyenként lenyügözően a mű

vészete. Vér a vérükből, hús a húsuloból, még a verejtéke is összefolyik
bánvásztestvéreinek a verejtékével. Nála nem pusztán téma, bármily ko
moly, vagy tetszetős tárgyválasztás és megoldásra váró feladat: művészí

alkotásban Ierögztteni a bányászsorsot, a bányászhivatást, a bányász-
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rnunkaközösséget és különleges lelki összetartozást; hanem életszükség
let, természetes és nélkülözhetetlen életforma. Ezért ellenállhatatlan, hi
teles és életrekeltő egy-egy figurajának mozdulata, karlendítése, ingta
padása, nadrággyűrődése, egy-egy csoportjának néma, döbbenetes erő

sugárzása.

Edvi Illés Aladár nem lankadó fírisseséggel, életkedvvel. pontos, gon
dos megfígyeléssel és választékos, művészí ízléssel 70 év óta ontja termé
szethű tájképeít, méltán híressé vált o.kvurelljeit,amelyek tökéletes kép
szerűségükkel sohasem és seholsem tevesztik el hatásukat. Azonnal tet
szenek. nálunk csakúgy, mint olasz földön, Törökországban és Hoűlan

diában, Párizsban meg Londonban, mindenütt, ahol a megvesztegető tu
dás, a fölényes, csillogó ecsetkezelés és nem utolsó sorban a tündöklő ha
sonlatosság a rnínta és a kép között, az a valóságos bűvészmutatvány,

ahogyan már a 18 éves ifjú, éppúgy, mint a 83 éves aggastyán, elképesz
tő könnyedséggel remekel a festőállványa előtt, elbűvöli a közönséget.
Vonzó, derűs, az élet szépségét, a természet msgunhatatdanságát tükröző

képeinek van még egy nekünk kiváltképen rokonszenves vonása, ami
?el akaratlanul, még tudtán kívül is, rendelkezik a tiszteletreméltó mes
ter, és ez a magyarsága, a magyar táj légköre, a puszták roppant magá
nyossága és főként Kalótaszeg szinpompás, zengő tarkasága, a magyar
kedély gyors színváltozása és valamilyen adakozó, szívélyes bőkezűség.

(Hayts Géza)
•••

Folyóératunk nyomás alatt volt, mikor Edvi Illés Aladár haláiának
híre érkezett, Meghatottan állunk meg a nagy művész frissen hantolt
sírja mellett, hogy legalább jellképesen letegyük rá az emlékezés kOiSiZO
rúját.

AZ "UDVOSSF:G F:VE" LEGOJABB KIADASA. Akik a mult év no
vemberében Budapesten rendezett német (NDK) könyvkiállításon 'meg
rendelték Parsch Pius, "Das Jahr des Heiles" című művét, most örömmel
vehették kezükbe az "Udvösség Éve" legújabb kíadáiSát. Orömmel, hiszen
az 1936-37-ben magyar fordításban megjelent "Udvösség Éve" hazánkban
és külföldön is standard sikernek számit. Németországban és Ausztriában
1956-ban érte meg 15. kiadását, nem beszélve arról, hogy közben lefordí
tották francia, olasz, holland, magyar, japán, svéd, portugál, angol és spa
nyol nyelvre ís. Ez a siker egy "best-seller" regénynek is dicsőségére vált
volna.

Az új kiadás a szerző rövid élet1'ajzával kezdődik. Befejezett egészet
adhat, hiszen 1954 március ll-én a Bécs melletti Klosterneuburgban meg
halt Parsch Pius dr. Nem érdektelen, ha ez alapján mi is megismerjük
századunk egyik legnagyobb liturgikus lelkipásztorának életét:

1884 május 18-án a morvaországi Neustift-ben született. 1909 július
20-án szentelték pappá a fiatal ágostonrendi szerzetest. Klosterneuburg
ból indult életútjára a 20. század liturgikus megújulásának nagy apostola.
Fiatalkoráról igy nyilatkozott a Fraakturt am Main-ben, 1950-ben tar
tott Első Német Liturgikus Kongresszuson: "Németországban nem volt
már ísmeretlen a liturgikus mozgalom, amikor az első világháború után
megkezdtem munkámat. Ez azonban inkább a papi. liturgiát jelentette, és
legtöbbször csupán a hívek felső rétegéhez ért el. Mint táborilelkész az
első világháborúban megfigyeltem az equszeril. hívek vallásos igényét."
Két felfede'zéssel tért víssza a harctérről: 1. Közelebb kell vinni az Egy
ház szertartásait az egyszerű hívekhez. - 2. Szentírást kell adni a hivek
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kezébe. "Tudatál'a ébredtem, hogy életem feladata: Szentírás és Litur
gia!" Munka közben jött rá, hogy ezek sem öncélú, elszigetelt [eladniok,
Eszközök az Egyház kegyelmi életének kialakításában. Az Oszövetséai
Szeritirás Sauljához hasonlítja önmagát, aki elindult, hogy megkeresse
apja elvesztett szamamit és kírályságot talált (1 Sm 9, 1). Míg a liturgia
Icülső [ormáiáoal. foglalkozott, megtalálta a kegyelmi élet királyi komná
ját. Ezt tekintette élete harmadik felfedezésének, "melyért hálát adok
Istennek, s melyet küldetési parancsnak tekintek".

Parsch Pius ezt a küldetést komolyan vette. A liturgia és Szentírás
terjesztését szolgálta két folyóirata: a "Lebe mit der Kirche" és a "Bihel
und Liturqie", 1923-ban jelent meg először a "Das Jahr des HeHes" SOO
példányban. Sikerét bizonyít:ia, hogy 1924-ben már 2000, 1926-ban 4000,
1928-ban 8000 példány jelent meg belőle. 1923-l928-ig egy kötetben,
1929-l93l-ig két kötetben, 1932-től három kötetben. 1937-től kezdve már
nem Klosterneuburgban, hanem Leipzigben adja ki műveit a St. Benno
Verlag. Liturgikus szentbeszédei, szentmise-magyarázatai szintén ismer
tek hazánkban is. A második világháború után 1947-ben Klosterneuburg
ban jelent meg az "Üdvösség F;ve" 13. kiadása. A 14. és IS. kiadást is
mét a leipzigi St. Benno-Verlag adta ki 1955-ben és 1956-ban. A még
életében metneletit If/47-es kiadás előszavában ezt irta: "Ez a kiadá.s kö
zeledik a Klosterneuburqer Liturqiekalender első kiadásaihoz. A liturgia
valamennyi barátjának szól, azokhoz, akiknek nincs idejük mindennap
hosszú fejezeteket elolvasni. Két részből áll: Az első rész az Egyházi évet
tartalmazza, vasárnapokat és nagyobb ünnepeket ... a második rész a
szentek ünnepeit."

Ezt az 1947-es kiadást dolgozta át Josef Gülden 1955-ben és 19.56-bo.n
a leipzigi St. Benno-Verlag részére. Követte az 1947-es kiadás beosztá
sát. Az első kötet az Egyházi évet, a második a szentek ünnepeit tartal
mazza. Megtaláljuk az új kiadásban a legú.iabb ünnepeket és az 19.5S
március. 23-án megjelent Ritus-kongregáció dekrétumának feldolgozását
is. Elhagyta a hosszabb Szentírás és zsolozsma idézeteket. A magyar ki
adásban megszokott beuroni képeket Friedrich Stein fametszet-szerű il
lusztrációi váltották fel. A két kötet izléses egész-l,ásznn kötése a Bohn
nrafikai intézet munkáiát dicséri. Örömmel vettük kezünkbe az ,.Üdvős

ség Eve" legú.iabb kiadását, mert hirdeti Parsch Pius művének időszerü

ségét és a meghalt szerző jelmondatát: "Együtt az Egyházzal 1"
(Lenhardt Vilmos)

Felelős kiadó: Saád Béla

Budai nyomda 2007 58 - F. V.: Ligeti Miklós igazgató


