
ez a nyers ifjonti szenvedélyesség
mintha nem lett volna őszinte, a
tehetséges fiatal színész líraibb
alaptermészet. Egy kis szeronhen
Mezey Lajost láthattuk; mostohán
mért mondanivalóját tehetségesen,
őszinte szenvedélyességgel közölte.
Fülöp Zoltán díszletei szépek és
mutatösak, de a harmadik kép ál
monumentalítását túlzottnak érez
tük.

Mindig tiszteletreméltó, ha valaki.
ben becsvágy van. Lapjaink, folyó
irataink rnűkedvelők ostroma alatt
állanak, de a visszautasítások
előbb-utóbb meggyőzik az ostromló
kat arról, hogy okosabban teszik,
ha egy-egy békés hivatalba vagy a
konyhában teljesítik kötelességü
ket és gondűző percek számára itt
műveiket a családtagoknak olvassák
fel. Ságody József, akinek "Ked"
című színpadí termékét az Új
Magyar Színhdz egészenérthetet.
len okokból kiengedte a családi
tűzhely mellől a színpadra, nem
ilyen szerény miíkedvelő. Rendkí
vüli SZÍVóssággal dolgozik, s első

darabjának kínos bukása sem tud
ta szándékától eltéríteni. Van hasz
nos dilettáns, aki írogatás közben
legalább olvas, s van kártékony is:
ilyen Ságody József, aki tüzön-ví
zen keresztülviszi, hogy dolgozatal
időnként nyilvánosság elé kerülhes
senek. A "Köd" elképesztő, maoyar
színpadon soha-nem-volt példája a

mükedvelőségnek, Izléstejenségnek,
műveletlenségnek. Novellányi me
sét tereget szét három Ielvonásban,
bőven adagolva fél-füllel ellesett
irodalmi reminiszcencíákat: á Ros
rnersholmból a fehér lovakat, a Ka
mélíás hölgyből a kurtizán haldok
lását, Pirandellóból a bolondokat.
Ezek az ismerős helyzetek nyaka
tekerten elképzelt figurák működé

sének eredményei. Nincs itt lélek
ábrázolás, nincs itt emberi, vagy
legalábbis színpadi hitel. - nincs
ebben a darabban az ég világán
semmi. Legfeljebb egy sereg köz
hely, nagyképűen kimondott köz
mondás, szedett-vedett, két balke
zes "bölcselkedés". Thália ez alka
lommal síró arca-felit mutatja az
Új Mavyar Színház felé: nem azért,
mert Sázody műve dráma, hanem
azért, mert a magyar színjátszás
múzsája csak sírhat, hogy effélével
rontják hitelét. Mihez foghattak ez
zel az embertelen feladattal a szí
nészek? Mivel, érthetetlen okokból
nem lázadtak fel, szürkén-közepg
sen eljátszották a szerepeket. S
ezzel, megtették kötelességüket.
Somlay Júlia, Szilágyi Szabó Esz
ter, Perényi LáSzló, Földényi Lász
ló, HarSányi Rezslj olyan volt, ami
lyen a szerepe. Egyedül Halassy
Mariska művelt csodát: még em
berséget is vitt a rábízott napiros
ajakra.

Thurzó Gábor

E L V E K É S M Ü V E K
DR. LÁNYI JÁNOS: SZÉKELY
VÉR. Dobói Dobay Mária Etelka
n6ver eiete (1913-1940). 8zerz6
kiadáSa. (Sopron.) 1943. 122 lav.
3.-P. - Á kolostorok zárt világa
ma már nemcsak a kívülállók ki
váncsiskodásának titokszerű tárgya,
hanem ennek a mesterségesen el
sötétített természetfölötti világnak
irányjelző fénypontja a lelkiség út
ján is. A keresztény vallásosság'
történetének legtöbb fejezete magá
t61 értődően egy-egy kolostor és
annak kisebb-nagyobb hatómezejé
re kisugárzott lelkisége kénét raj
zolja meg. A lísíeuxí Szentnek pl.
egész világiskolála keletkezett,
amelybe szívesen ellátogatnak mé~

nem-katolikusok is. Az Istenbe
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merült lelkek írásait nagyon sokan
olvassák, könyvkiadók szívesen fog
gadják, idegen nyelvterületekre ha
mar átültetík ; életrajzuk szintén
nagy keresettségnek örvend. Nem
kritizálják, hanem hívő lélekke!
tanulmányozzák, egyéní eligazodást,
bátorítást vagy legalább vizaszt ke
resnek és találnak bennük. A hit
nain' tényeinek a megéléséhez ön
bizalmat merítenek ezekből a 
főleg velük egykorú - egészen
emberszabású, de ugyanakkor a
szentek magasságában járó, kivá
lasztott lelkekből. Nem egyszer pe
dig országos, sőt még' szélesebb
körű mozgalmak indulnak el zár
dai írások nyomán.

Ezt a könyvet is csak mélységes



megilletődéssel és a lelki gazdago
dás érzésével olvashatja még az is,
akit talán az utóbbi évek ilven
irányú termékeitől - a terjesztési
módozatoknak az "opportune", de
különösen az "imoortune" túlzásai
- kissé elidegenített. - Egy fiatal
leány, ösnemes székely vér, színte
véletlenül kerűlt (családjának Er
délyből történt kiutasítása után) a
budai Szent Margit Intézetbe s ott
egyszerre végleges otthonra talál.
Érettségi után nevelőinek a szerze
tébe lép s ugyanott működik mint
diplomás tanárnő. MÁsfél éve halt
meg 28 éves korában. Tanítvánval
még mindig ugyanannak az iskolá
nak a növendékei, a tanári kar,
melynek tagja volt, most is ugyan
az. Ezekben, valamint a vele érint
kezésbe kerűlt szülökben és isme
rősei körében frissen élnek azok a
benyomások, amelyek az életrajzá
nak olvasása nyomán az őt szemé
lyesen nem ismerőkben is önként
adódnak. Feltűnik a világtól elvo
nult szerzetes-tanárnö izzó hazafi
sága, Lelki képét pedig a "devotio
moderna" stílusa [ellemzi: nehéz
benne a természetes ésa termé
szetfölötti között különb.öztetni,
annyira összehangoltak a lelkében,
mint ahogyan a jól rendezett kiál
lítási panorámának az előterében

elhelyezett tárgyak egybeolvadnak
a háttér pompás képével. Uoyan
ennek az életstílusnak a sajátsága
a szentségí kegyelmek különös
megbecsülése, amelyre a lényeges
előkészület a minél érzékenyebb
lelki tisztaság. E kettő együttese
adja a magyarázatát annak, hogy
naponként [árult a bűnbánat szent
ségéhez. Ezért tett fogdaimat arra,
hogy szabad választásaiban mindig
a "tökéletesebbet" követi. A leg
teljesebb önátadása isteni Jegyesé
nek megazentelte rokonszenves
egyéniségét és egész külsö maga
tartását. A csalatkozhatatlan egy
házi jóváhagyás szerzetének a sza
bályaiban az életszentségre vívő

biztos utat jelölte meg, amelyről ő
soha egy pillanatra sem tért le. A
középiskolai tanár mindenkinél jobb
és több alkalmat szelgáltat környe
zetének a megfigyelésére és észre
vevésre s talán innen van az, hogy
alakját a közfelfogás előtt olyan
nehéz idealizálni s az is, hogy
ilyennek az esetleges szenttéavatási
pörében - ha majd egyszer sok

kerül rá, mert eddig még nem volt
- sokkal könnyebb lesz a szerene
az "advocatus diaboli"-nak mírr;
talán bármely más Ioglalkozáaúnál.
A szerző túlságosan is tartózkodó
hősével szemben, így legalább töb
bet mond apró tények felmutatásá
val, mint hozzáfűzött kevés szavá
val. A szerzetes-tanárnő írásaiból
vett bő idézetek, nagyon jellemzők

és önmagukban is igen becsesek.
Akik a külsőből a belsőre való kö
vetkeztetés "tudományoo" eredmé
nyeit elismerik, azok különösen
szívesen látják a közölt fényképe
ket is.

Vadkerti Béla S. J.

AZ ELMÉLYűLÉS NAPJAI. Sza
16czi Pelbárt elmélkedései. (Szent
[stván Társulat, 1942.) Soha
olyan csodálatos és tündöklő szen
tet, mint Assisi Ferenc!

Pedig nem állíthatjuk, hogy a jó
ság e kedves szentjének élete és
működése a történelem arra a ko
rára esik, amely bizonyos' szem
pontból lehet nagyvonalú, de ép
p-enséggel nem nyugodt vagy türel
mes. A 13. század ez s az emberi
ség valami megnevezhetetlen mély
pont felé zuhan. Kétségtelen: nap
jaink is "kissé keményebbek" a
megszokott kényelmesnél s mégis
lélekzetfojtva . lessük azt a grangi
nyol-drámát, mely a nvugatrómai
bírodalom bomlása után Európa
ezínpadán lejátszódik. Olykor való
ságos lázálom. A háttérben fekete
posztó feszül, mint egyetlen díszlet.
De az előtérben annál sűrűbben

bíborlik a vér. Csak a fiatal Sha
kespeare vagy a még fiatalabb
Victor Hugo kísérteties képzelő

ereje szülhet hasonló borzongáso
kat s hozzájuk a téboly modern
raffinement-ja szelgáltatja a méltó
kereteket. Híszpántában a mozlímek
véres uralma és csodálatos építke
zése s Ibérián túl szánalmas és vé
reskezű Meroving fejedelmek ban
dukolnak négy ökrös szekéren ár
nyékkirályságuk s egy kicsiny fa
lu felé, .melv majdan a "fény vá
rosa" lesz. Bizáncban (s Bizáncnak
nincs míndig előkelő helye a törté
nelemben) még megkísérlik a cae
sarok keresztény-pogány utódai,
hogy gátat vessenek a népvándor
lás áradata elé. Dea gótok, vandá
lok és mongolok özönlésének, úgv
látszik, nincs határa. A Lateránban
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Szent Péter utódja afféle iz~á!!a,
hatalomra szomjas és vérengző

"nemesekkel" viaskodik, nem egy
szer magáért a puszta életéért. Az
Atlanti Oceánon pedig fekete bár
kákon fekete martalócok fenyegetik
a békét hasztalan szomjúhozó né
peket. Hiába "reinkárnálódik" a
nyugatrómai császárság, a Karolin
gok alía érnek többet szomorú elő

deiknél, Európa mozaikja egyre
tarkább: itt van a "bellum omnium
contra omnes". A "magánháborúk"
kora.

S mire elérünk a középkor egyik
legrejtelemesebb csodájához, a ke
resztes hadjáratokhoz, amelvek elö
ször gyüjtik egyetlen záBzló alá a
keresztényeurópaiakat, már né
hányszor végigsöpör a dögvész és
a kiütéses tífusz ezen a mártir
földrészen. Szórványos szekták buk
kannak fel, amelyekben ott dereng
a 20. század kísértete: a kommu
nizmus. S aztán a keresztes hadjá-

•ratok célja is elködösödik. Még
50-60 évenkint fegyveres csapa
tok csörtetnek végig a békés or
szágokon, verekednek egy ideig,
hogy később a rabszolgakereskedők

piacán tünjenek el.
Már majdnem hatodszor vágnak

kelet felé, míkor Assisi Szent Fe
renc - mínt P. Szalóczi Pelbárt
írja - 1223 karácsonyán megün
nepIí Jézus születését. Ez a grec
ció-i éjszaka áldott és felejthetet
len világosságot gyujt történelmünk
ben. Arra int a szent, hozv gabo
nával hintsük tele az utakat. "Pa
esírta-növéreínknek, de más mada
raknak is legyen mit enniök ezen
a nagy napon." ..Köteleznék mín
denkít, hogy e szent éjszakán bősé

gesen gondoskodjék ökre és sza
mara számára jóféle abrakról." A
gazdagok a szegényeket lássák el
ízes falatokkal és ..,ezen a napon
még a falak is húst egyenek l"

Nincs, még ma sincs mérlegünk,
amelyen temérhetnénk "Isten roko
nának" e súlyosan-édes szavait r
Pacsirta-nővéreink, állataink. fala
ink, szegényeink' Oh, mennyi "ke
serű Iében" forog még földünk e
drágalátos szent halála után évszá
szadokon keresztül!

És mégis I
Talán nincs is jOl!Unk, hogy a

multat s nehéz jelenünket bírálgas
suk P. Pelbárt költői és ference-'
sen szent történelem-szemléletével
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szemben! "Olyan az emberiség éle
te, mint a legyező: szétterülö, sze
szélyes, eoksztnű, Ezt a lel!Vezőt

Isten tartja kezében s azon a pon
ton van a vég, acél." A grecció-i
éjszaka fénye sueérzik tovább a
lelkek sötétjébe. "öröm' mennyire
jellemzöen, feltűnden ferencell vo
nás l" Nem igaz az, hoov "nem ió
itt a földön." De nem szabad elfe
lejtenünk, hoev földi életünk a
megkezdett örök élet I" S ha rosz
szak voltunk, Isten bántalmazói,
még akkor se borult be reményte
lenül az életünk. Mária Magdolna,
vagy akár Chesterton és Papini
megtanítanak, hogy a "pálfordulás
nem szégyen". "Isten belenyúl
minden ember életébe." Még abu·
káBt is megengedi azért, hogy
megmozgassa a szeretetet." S
ezért van jogossága az Egyház
nagyszombati liturgiá.iában a felix
culpa, a boldog bűn emlegetésé
nek." "Csak nem akarsz szent len
ni", - kérdezik tőled R'Únyolódva
azok, akik nem tudják, "hogy nem
a csodák tesznek szentté s a szent
élet sem sápadt világkerülés. ha
nem vidám, szeretetteljes Isten fe
lé lendülés az isteni és felebaráti
szeretet parancsának szárnyán.
Mint például Szent Ferenc élete."

Mint Szent Ferenc élete és ha
lála.

Mert készülnünk kell a halálra.
Jön, mint a tolvaj. Éppen ezért:
"úgy élj, hogy méltóképpen hal
hass meg". TolSztoj az élet boldog
talausága mögött a halálfélelmet
sejti. A halál gyötrelmét, borzalma
it, végtelen nyugtalanságát nem
egy művében írta meg, de talán
legtökéletesebben Iljics Iván halá
lában. Iljics Iván, ez a riadt, nvü
gösködő öregember egész családjá
nak terhére van; alig várják, hogy
a temetőbe kísérjék. Szent Ferenc
"Porcíunculában csendes és örven
dező várakozással várta a halált."
S mikor jött, "szokatlanul erős
hangon énekelni kezdte a 141. zsol
tárt. <Közben besötétedett, lassan
vége lett az éneknek, csönd borult
köröskörül míndenre."

Talán legszebb, legmegnyugtatóbb
elmélkedése P. Pelbártnak éppen
ez, a Halálról szóló. De nem akar
juk őt összevetni senkivel, legke
vésbbé önmagával. A könyvet ol
vasni kell!

Szakcl" László
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