
BöKAY .JÁNOS: A BALEK.
(Singer és Wolfner.) Csupa szín,
derű és finom hangulat nevet
ránk a könyv kitárt lapjairól.
Mintha hirtelen elfelejtenénk az
elmúlt harminc év minden viha
rát, borzalmát és gyerm~kként

újra ott ülnénk a kandallo mel
lett, anyánk lábánál, aki csende~

esti szóval mesélni kezd... Jo
olvasni ezeket a kellemesen fo
lyó és mózis életszagú írásokat.
Némelyik '"groteszk humorával
csal mosolyt arcunkra (Az elté
vedt levél, HiU professzor csodá
latos klinikája, A szerenesés kéz
irat), mások az élet igazi I?élX
ségeiből hozzák érdekes témái
kat (Büntetés, A betörő, Gya~.u,
Megütöttem a fiamat, A fenyo),
és pár oldal pompásan sűrített

meséjében (Találkozás) megta
láljuk Bókay "Ragaszkodom a
szerelemhez" című nagysikerű
víg,játékának ötletét is. A kötet
eimét adó novella. A balek, egy
régen elsüllyedt békek0,r ~i~d~~
ízét, bűnét és kedvesseget ídézi
vissza könnyen csevegő modor
ban, ami annyira szórakoztató 01
vasnivalóvá veszi az írásokat. Jó
kai és Mikszáth Kálmán stílusá
nak kedélyének és élvezetes el
bes~élő tehetségének szellemi ö
rököse Bókay János. A mosolygó
bölcs vidám fintorával nézi alak
jait, akiket biztos kézzel rajzol
meg és olyan plasztikusan állít
elénk, hogy pár jellemző mondat
után már látjuk is őket, hibáik,
szenvedéseik, örömeik tükrében.
A mind gyérebben jelentkező

novellás-kötetek polcán nagyon
kell az ilyen könyv, amely opti
rnízmust sugároz ki magából és
nem akar többet. mint az olva
sót visszavezetni az irodalom ba
rátságos tűzhelyéhez. Az élet dü
börgő zűrzavarában sokan me
nekülnek majd a kötet színes vi
lágához, amely üditő oázist je
lent, a ma kaotikus, véres pusz
taságában. Derűt visz a szívekbe
és ennél többet. szebbet senki
sem tud adni!

(k. a.)

VIGILIA

JAJCZAYJÁNOS: MAI MAGYAR
EGYHÁZ MűVÉSZET. (Révay).
Szép a gondolat, am}vel.:Iajezay a
mai magyar egyhazmuveszet e
megkapóan ügyességgel össz~vá

logatott képsorozatát bevezeti, A
templom, barokkos egy-to~ny~val

ott a magyar faluban, mmdIg a
főtéren áll, a község szívében és
éberen ügyel népünk és azon
keresztül az egyetemes magyar
ság lelki, szellemi állásfoglalása
felett. Igen, időről-időre a tU~8:t

ban elhomályosulhatott amasIk
világ, sőt piUanatokra tán még
az Isten képe is, de tizenegyedik
évszázada ledönthetetlenül és
megvívhatatlanul áll a templom
a magyar falu, az egész magyar
élet tengelyében. A templomnak
ez a központi összefogó ereje ih
leti történelmünk során a művé

szeket, hogy a XIX. század ha
zugságai és ízlésbeli tévelygései
után, ma újra csak legfőbb ihle
tője legyen művészetünknek.

A templom ihlette műv~szet 
az egyházművészet - ancIll~ Do
mini. Aquinói Szent Tamas u
talt már arra, mekkora alázatot
és önmegtagadást kíván a mű
vésztől a templom építése és dí
szítése. Alázatot és önmegtaga
dást mert a templomban nem a
for~áért, a vonalért, a színért
munkálkodik a véső, az ecset
és a mérnöki léc, hanem kizáró
lag azért, amiért a templom vaJ..!,
- a lelkek üdvéért. A XIX. sza
zadból hiányzott ez az alázat és
önmegtagadás, ezért ez a kor
nem formálta, mert nem tudta
kiformálni a templom szelleme
szerint való egyházművészetet.

De a mi századunk kezdetén
annyi megpróbáltatás kerítette
hatalmába a lelkeket, hogya fel
törekvő új magyar művésznem

zedék megtanulta. mert szükség
szerint meg kellett tanulnia az
egyházművészet e két alapvető

lelki motívumát.

A templom mai magyar mű

vészei ösztönösen menekülnek
mindattól, ami a mult században
annyira homályossá, furcsán sok-
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