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SIGRIO UND SET
1882-1949

. Június to-én, 68 éves korában rövid betegség után meghalt Sigrid
Undset, korunk egyik legnagyobb írója, a katolikus regényírás leg
nagyobb művésze.

A nagy norvég írónő 1882-ben született, első regénye 19ü7-ben je
lent meg. 1920-23-ig adta ki háromkötetes nagy történeti reqériytríló
giáját, a Ktistin Leorensdettett, mellyel egyszerre oa jelenkor legnagyobb
írói közé emelkedett, IS amellyel 1928-ban a Nobel-díjat is megnyerte.

Ez a regény nemcsak irói pályáján, hanem egész belső életében for
dulót jelent. Amit 1920 elött alkotott - néhány modern tárgyú lélek
tani regény (Marthe Oulie asszony, A boldog kor, Jenny, Tavasz,
Hjelde asszony, Harriet Waage) és két kötet elbeszélés - csupa finom,
érdekes, a ooi lélek mély ismeretével megírt munka, amelyek az európai
háború elötrí regény legjobb hagyományait folytatják. Kitűnő könyvek;
de semmi rendkívülit, semmi zseníálisan egyszerít nem mutatnak. Egyet
len másjellegű műve ebből az időből egy izgatóan érdekes: kis történeti
regény a skandináv östörténetből: Vigaljot és Vigdis (magyarul: Pogány
szetelem eimen jelent meg), amely a régi saqák sötét, kemény, balladás
stílusát, rohanó cselekvénymenetét, szűkszavú, fojtott erejű jellemző

módját Iejlesztí modern regényformává. A többiek mínd a rnodern női

élet problémáit, elsősorban a férfi és a nő viszonyát vizsgálják; könyör
telen morálís érzékkel. de egyszersmind vigasztalan>' éleslátással rajzol
ják a szenvedély, a bŰI] éS a szenvedés világát. Aki a Kristin után ol
vassa ezeket a müveket, meglepve eszmél rá, hogy Undset világából
ebbern az időben jóformán teljesen hiányzik a vallás gondolat- és érzés
köre, csak e regények legutolsójában hallunk néhány súlyos mondatot
egy mellékalak szájából: "A mí nemzedékünk sohasem lehet boldog av
val a neveléssel, amelyet kapott. V égzetűnk oka kicsinyes, árva mívol
tunkban .rejlik. Könnyebb volna jónak lenni, ha hinni tudnánk valami
közös [ósáq-nevezöben." Ez a néhány mondat sejtető fénnyel világít rá
az ösvényre, amelyre a költő már aikkor rálépett.

Llndset, mialatt új nagy reqényén dolgozott, szenvedélyes szomjú
sággal mélyedt bele a norvég középkor tanulmányozásába, amelyre.
archeológus édesapjától kapta az első indítást. Hamar rájött, hogya
középkord norvég ember lelkét nem értheti meg a katolícízmusba való
elmélyedés nélkül. A félúton megállni nem tudó nagy lélek lendüldével
követte az indítást. A tanulmány eredménye az lett, hogy a K tistin meg
jelenése után visszatért a katolikus Egyházba, vállalván azokat a súlyos
erkölcsi és anyagi áldozatokat, melyekkel ez a lépés -egy teljességgel
protestáns országban - járt. Új meggyőződésének tollal és példával
apostolává lett, regényei pedig innen kezdve olyan egyetemesen emberi
mélyséqet nyernek, amely majdnem példátlanul' áll karunk irodalmában.

A Kristin a XIV. századi Norvéqíát eleveníti meg egy páratlan élet-



köz:edséggel megrajzolt női élet tükrében. A középkor nagy és kis világa.
emberek egész tömege, történelmi események távoli dübörgése: mínd ezt
az életet foglalják gazday, élő és művészí keretbe. Ezen az életen pedig
az emberlét mínden örvénye végighullámzik. Egy nagy, egész életre szóló
szerelem pereg le előttünk, a leánynak, hitvesnek, anyának és özvegy
nek életén keresztül. és benne a szenvedélynek, a bűnnek," a meqátalko
dasnak. a tragikus ön~· és ernbermarcanqolásnak, a szenvedésnek és a
tisztulásnak megrázó drámája. Undset következő regénye, a négykötetes
Olaf Audunsson, még a Kiistin ,Ultán is meglepi az olvasót. Ez a regény,
amely még egy századdal mcsszebbre megy vissza a középkor életébe.
ha lehet, még mélyebbre száll alá egy léleknek - itt egy férfiúi lélek
nek - mélységeibe. Olaf élete, melyet az írónő itt is a gyermekkortól
a sírig kisér, voltakép színtén egy bűnnek és egy tisz,tiwIásnak a törté
nete, mint a Krístíné, a nélkül. hogy az ismétlésnek nyomát is mutatná.
A hős, aki szerelemből gyilkolt és bűnér ugyancsak szerelemből nem ké
pes meg,gyómu, voltaképen Istennel harcol a hosszú köteteken keresz
tűl a megnyilatkozni nem tudó egyszerű ember megrendítő szótalansá
gábain. Undset harmadik remeke -- a Gqmnedenie és folytatása, Az égő

bokor - már korunkban játszik és napjaink összes problémáit felveti;
a középpontban azonban egy megtérő hősének, egy derék, de átlagos
mai norvég polgárnak katolízálása és ennek életére tett átalakító hatása
áll, - kérlelhetetlen realizmussal, mínden szentimentális és romantikus
elemtől tökéletesen mentes: semmitől sem áll távolabb, mínt az Ú. n. épü
letes olvasmányoktól. Ezután írt regényei: A hű feleség és az Ida Elisa
beth formában és mondanivalóban ismét az 1920 előtti asszonyregények
felé kanyarodnak vissza, és ha jelentőségben elmaradnak is a három
nagy remekmű mellett, a maguk szerényebb keretei közt sem tagadják
meg szerzöjűknek nagy írói és emberi értékeit.

1919 óta S. Undset lillehammeri kis birtokán élt, idejét hitvesi
anyai-háziasszonyi kötelességi és írás közt osztotta meg. - Norvégia
német meqszállásakor (mely egyik fiának életébe került l a Gestapo elöl
Oroszországon és [apánon át menekült Amerikába. 1945-bett1: visszatért
hazájába. Utolsó regénye, Madame Dotothee, a 18. században játszik,
mintha első darabja volna egy, a K tistin és Olaf Audansson koncep-
ciója szeríntí ciklusnak. .

Ha Undset írói képét a nagy történeti regényekből akarjuk megraj
zolni(és itt a Gymnadeniát és folytatását is ezekhez sorolom}, az alap
vető benyomás, amely megüli lelkünket és amelytől mindvéqíq nem tu
dunk szabadulni, valami szokatlan naqyságnak és erőnek érzése, amely
a természeti jelenségek lenyűgöző hatalmával hat ránk. Ez az érzés,
amelyet közelebbről nagyon bajos meghatározni, csak a legeslegnagyob
bak kiváltsága. A legújabb irodalomban talán senki sem érezteti ezt
olyan hatalommal. mínt Undset. Hozzá képest majdnem míndern mai író,
még egy Thomas Mann is, csináltnak. szándékoltnak érzik. Van ebben
a természeti jelenséqszerű gazdagságban valamí nehézkesség. valamí ős
erdőszerű burjánzás, ami nem-könnyűvé teszi a behatolást, főleg az első

50-100 lapon, amíg megismerkedünk a regény sajátos világával, De aki
egyszer behatolt ebbe az őserdőbe, hallatlan életenergiákat érez meg,
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rnélyebbeket, bonyolultabbaket. és meqis tisztábbakat, izgatóbbakat és
mégis egyszerűbbeket, mint aminőkhöz szokva vagyunk.

Ez az elemi erő talán legkézzelfoghatóbban e reqények; rendkivüli
gazdagságában mutatkozik. A világkép, amelyet Undset regényei nyuj
tanak, már csak az alakok, színek, helyzetek és főképpen az' árnyalatok
bámulatos bőségével is elkápráztat, de éppen életigazságukegyszerüsé~

gével mindjárt meg is nyugtat. Valaki naturalista történeti regényeknek
nevezte Undset két nagy művét. Valójában sokkal nagyobbról van itt
szó. Az irodalomtörténet naturalista Iskolájához nincs köze. De ha natu
ralizmusori valóban azt értjük, amit a .szó mond, a természet igazságát,
akkor Undset csakugyan a legnagyobb naturalista. Ezeket a regényeket
inkább érezzük természetnek, mint művészetnek, - és ez a legnagyobb
művészet. Még történeti regényeiknek is csak fenntartással nevezném
őket. Történetiek, amennyiben egy régi korban játszanak, de nem tör
tenetlek a szónak abban az értelmében, amely a történetiséget a mától,
az élettől, a mai mienktől elválasztaná. Semmi tudományos-ízű, semmi
archeológia, semmi kuríózum, semmi csak-történeti nincs bennük, noha
a szó legigazibb' értelmében a történetírói lelkiismeretességgel felkutatott
és teljes művészi beleéléssel megelevenített apró részletek tömegéig tör
ténetíek, De nincs bennük probléma, amely I11le volna mindenestül a míenk,
nincs bennük ember, akiben meg ne találríók magunkat. Ezek a művek

felette állanak az időnek, mint a legnagyobb alkotások. És a legnagyob-
bakra emlékeztetnek abban is, hogy realizmusuk voltaképpen csak külsö,
bár szervesen rájuk nőtt köntös, amely valami megnevezhetetlen, de
félreérthetetlen és felejthetetlen lírát takar, szomorú, meleg és felemelő
emberi muzsíkát.

Ez az időfeletti egyetemeSS'ég és ez a mély belső líra teszi oly pá
ratlanul vonzóvá és egyénivé Undset embereit, még a legkisebbeket is.
Minden alakja él, minden alakja más, mégis vannak ezen a sok-sok
emberarconfinom és karakterisZ!tikus vonások, amelyek mutatják, hogy
egy családból valók. Undset nem szeretí a kivételest. Nagy szeretettel
rajzolja az átlagos embert, aki ,.olyan ember, mint mí". A szemek és a
hősök nem az ö igazi területe. A gyenge, törékeny, szürke embert sze
retí, éppen ebben a szürkeséqben mutatja meg a nagyságnak és a jóság~

nak, de a bűnnek és a démoni erőknek is elemeit, játékát és tragikumát.
Azonban minden átlaqossáquk mellett is van alakIjainak legtöbbjében
valami imponáló elökelőség. Gyenqeséqükben és bukottságukban is va
lami felsőbb származás vagy rendeltetés jegyét hordozzák homlokukon.
Krístín és apja, - a könnyelmű és züllött, de mégis királyi Erlend, - Olaf.
a hős és néma paraszt, aki egy életen át küzd a kegyelem ellen, hogy
végül a halálos ágyon szó nélkül adja meg magát, - vagy Selmer Pál, a
Gumnedente höse, ez a szürke kereskedő, aki a hétköznapok unalmában
és szennyében éli.a hitvalló/kl életét (hogy csak a legnagyobb példákat
említsem}, egytől-egyig húsból és vérből való emberek - lomha húsból
és sötét vérből: a míndenkí húsából és véréből - é5I mégis titokzatos
nemesség eltörölhetetlen jelét hordják lelkükben: az' ember magasabb
világba tartozásának bélyegét. Valamennyien többé-kevésbbé magányos
emberek. . Belső életet élnek és nem tudnak megnyilatkozni. Amit mon-
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danak, inkább elrejti, mint megmutatja őket. Azért nem tudják megér
teni maqukat sem, annál kevésbbé egymást. Érintkezésük állandó surló
dás, amely traqédiákat rejt, robbanasok felé űz, és mentheretlenül a
szenvedésbe visz. Ebben a magányos mívoltukban közeli rokonok a má
sik nagy norvég regényírónak, Knut Hamsun-nak alakjaival - mint
ahogy megalkudni nem tudó etikai ösztönös igazságszomjazásuk és belső

gazdagságuk szürke kifejezési formái Ibserit juttatják 'eszünkbe. Bizo
nyos, hogy nincs nőíró, akit az emberábrázolás erejében, bíztossáqában,
tisztaságában és gazdagságában Undset mellé lehetne állítani. még a má
sik nagy skandináv költönöt, Laqeríöíöt sem. Talán még nem volt író,
aki a női lelket, az asszonyt és az anyát olyan csodálatos életszerűség

ben, a részleteknek, árnyalatoknak ésa lehetőségeknek olyan bőségével

mutatta volna meg, rnint a Krístín Lavransdatter költője. Egy nagy
műveltségű asszony mondotta: "Aki nem olvasta a Krístín második kö
tetet, az nem ismeri az anyát", - azt a kötetet, amelynek főtárgya az
egymásután érkező hét gyermek születése, gyermekikbra, egyénísége és
az anyának bennük való élete. De semmi sem mutatja Undset lángelmé
jét annyira, mint hogy Krístín után megírta az Olaf Audunsson-t is,
amelyben - példátlan tünemény a víláqírodalombanl - nő létére sém
mivel sem kisebb igazságga!" gazdagsággal és sZugges:ztív erővel alkotja
meg a férfi jellemét. sorsát, a nőhöz. a gyermekhez, a munkához, barát
hoz és ellenséghez, bűnhöz és [ósáqhoz, szenvedélyhez és Istenhez való
mindenoldalú vonatkozásában.

Ami azonbanSigrid Undset emberalkotó müvészetében a leg
nagyobb, nem is egyszerűen az a plasztika és gazdagság, amellyel az
egyes embereket, hanem az a megdöbbentő mélység, amellyel az embert
ábrázolja. Mában és középkorban, intellektuelekben és a havas hegyek
elzárta norvég völgyek primitív lakóiban voltakép mindig csak egy ér
dekli: az a legnagyobb, amit egy elnyűtt, de nélkülözhetetlen szóval
örök-emberinek. szokás nevezni. Ezért nem lehet voltaképpen Undset
nél "történeti" és "társadalmi" regényekről beszélni: akár a mát, akár
a multat rajzolja, a gazdag és élő világkép, a bonyolult és drámai ese
ménysorozat, a szabatos körvonalakkal és meleg színekkel megalkotott
környezetrajz zseniális realizmusa: az ő számára mínd csak olyan, mint
a laooratóriumban dolgozó tudós számára a technikai eszközök, Mínden
csak egyért van: a kísérlet, a probléma, a vizsgálandó folyamat ked
véért. Minden esemény, minden rnílíő, mínden karakterváltozat új és új
oldalról világítja meg azt, ami mínden idők nagy írói számára egyetle
nül fontos: az emberi lelket. A lényeg csak egy: minél mélyebbre nézni
és világítani bele ebbe az örvénybe: ininél többet, találóbbat. egyeteme
sebb érvényűt mutatni meg abból a végzetes, mínden változatban örök
egy drámából, amely ember és ember, férfi és nő, szűlő és gyermek, az
emberben lakó kétféle ember, ember és Isten között folyik, és amely
voltakép életnek és művészetnek egyetlen lényeges tárgya. Mikor elő

ször olvastam a Krisünt, az első nap és aztán minden nap újra, a nagy
oroszokra kellett gondolnom, mint olyanokra, akik egészen-más voltuk
ellenére is művészileg talán legrokonabbak az Undset-i művészettel.

És valóban, ha a kompozíció époszi arányai, nyugalma, a világkép gaz-
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daqsáqa, a rajz biztossága újra meg újra Tolsztojra emlékeztet. ez 'az
örök ernben mélyséqkutatás, az öntudatlan lélekrétegek Telderítésének
olthatatlan szenvedélye, kísérteties claír-voyance-ja, nem egyszer Doszto
jevszkijt idézi tudatunkba. Csábitó feladat volna rámutatni egy sereg
olyan mozzanatra, .Jelfedezés't-re, amelyek meqmutatnák, milyen elő

kelő hely illeti meg Undsetet az emberi lélek nagy felfedezői között,
még a mult század nagy reqényklaszikusai tés a pszichoanalízis, meg a
Proust-í önelemzés korának: irodalmában is. Nem lehet azonban rá nem
mutatni két olyan területre. amelyen egyetlent és páratlant adott.

Az egyik: Megdöbbentő erővel, igazsággal és beleéléssel tudja meg
mutatni az életben. főleg a férfi és a nő egymáshoz való viszonyában
a szellemi és az érzéki elemek végtelenül bonyolult összefüggéseit. vég
elemzésben mégis mísztíkus egységét. Innen van az a két tulajdonsága.
amely leqtöbb meg ütközést kelt: egyrész:tú. m erotikája, másrészt az a
szíqorú, színte aszkétíkus, borús és megalkuvást nem ismerő etika. amely
végigvonul művein. Az olvasók egyrésze a kényelmes irót szeretí, aki
nem nyuqtalanít, nem mond kellemetleneket, nem kényszerit magunkba
nézesre. nézeteink. erkölcsiségünk újravízsqálására; egy másik rész 
sokszor a legkülönbek is. az erős meggyöződésűek - nem szeretík, ha
('gy író. aki még hozzá valam.iért közel áll hozzájuk. esetleg velük egy
világnézetű. rámutat. és pedig nagy Erővel mutat rá a dolgok másik -01:
dalára is.. a nekik idegenre. Akik Undset-tel kapcsolatban erotikáról
(pláne akik "Hnom erotikáról") beszélnek. vajmi keveset értettek meg
az Llndset-reqényekböl. Igen. előfordulnak ezekben a regényekben
imitt-amott jelenetek. amelyek az emberi élet érzéki életigazságát is meq
mutatják, azzal a magátólértetődő eqyszerűséqqel, avval az előkelő na
turalízmussal, amellyel a Biblia. Dante és Shakespeare. amellyel a na
gyon egyszerű és a belsőleg már győzedelmes emberek. amellyel az
orvos. a Lelkipásztor és az igazi művész beszél ezekről a dolgokról. Ha
annak. amit közönséqesen erotíkának neveznek. van ellentétes pólusa.
akkor aSigrid Undset szent komolyságú életteljeséqe az. - igaz. hogy
éppen ilyen metszö ellentéte az erocíkával közös töröl fakadó másik
erkölcsi betegségnek. a prűdériának is. Undset kezében azonban ez a
realizmus nem öncél, csak arra való. hogy az embert és az életet a maga
tel jesséqében, érzéki teljességében is. meqmutatván, uqyanevvel a hite
lességgel, ugyanevvel a duzzadó életigazsággal, és uqyanevvel a szug~

gesztív erővel mutathassa meg az élet másik. különb felét is; a szellern
nek. a jónak, az erkölcsnek. a vallásnak. az ember-mivolt isteni felének
világát. Akiknek viszont az életnek ez a maqasabb fele idegen vagy
ellenszenves. azok tendenciát és erkclcsiprédikációt emlegetnek vele
kapcsolatban. Éppen annyira van igazuk. minlt az előbbieknek. Ha ten
dencia annyit jelent. mínt egy felvett tétel igazolására példát eszeini aci
és mesét, jellemeket úgy íqazítaní, hogy a tételt igazolják, akkor a ten
dencia éppen olyan távolesik Líndsettöl, mint az erotika. De ha tenden
ciának nevezzük azt is. míkor él művész az esztétikai szemlelet naív
odaadásával tárja ki lelkét az egész valóság számára, és ezt az egész.
valóságot művészi becsületességgel a maga teljességében ábrázolja. de
éppernembert és művészi becsületesséqböl nem titkolja el azt sem, amit
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ez a valóság neki (és művészi kötelesséqböl éppen azért ő is másoknak)
mond: ebben az értelemben Undset nundenesetre tendenciózus - mint
mínden idók! legnagyobb írói.

& itt jutottunk el a másik nagy dologhoz, talán a legnagyobb
újsághoz és páratlansáqhoz, amit Undset hozott. Senkit sem ismerek a
világirodalom regényírói között, aki a természetfelettit, a kegyelem valö
ságát és ennek az emberi lélekkel való érintkező tájait: a legbelső ént.
a lelkiismeretet és a vallásos érzés világát olyan csodálatos igazsággal.

.sziIllte fogható realizmussal. és mégis a szerit dolgokat megilletö áhitattal
áhrázolná, mint ő. Ennek a legnagyobb értéknek világánál a két férfi
regény még többet jelent, mint a Kristin Levrensdetter. Páratlan művé

szí közvetlenséqén és léleklátó lángelméjén kívül itt is óriási katolikus
haqyomány-kíncs, és a katolikus megtapasztalás közvetlensége - színte
kedvem volna mondaní, professzíonízmusa - seqítí.el azok felé a maqas
latok felé, amelyekről a Szent Ágostonok és a Dosztojevszkijek látják a
lelki embert. A legkézzelfoghatóbban talán mégís a Gymnadenia és
Az égő bokor Selmer Pálja íllusztrálná enneld a tételnek igazságát, ahol
egy szürke ember hétköznapi életében tudja megmutatni a vallásnak
míndennél mélyebb és döntöbb élményét. Minden hangosság hiányzik
ebből a reqényböl, mínden meqtérésí romantika és minden pietista szen
tímentálízmus, mínden nyugtalan prozelitaság és mínden prédikáció. Pál
szinte maga sem tudja. hogyan jm el a katolicizmusig. Az utolsó pilla
natban meqtorpanva, színte akarata ellenére megy el letenni a hítval
lást és a sekrestyében az odaállított esemyökröl csorgó piszkos víz
jobban látszik megragadni a figyelmét, mint maga a szertartás, és "meg
térése" után semmi látható változás nem megy végbe rajta. Gyenge, bű

nös, törékeny polgár, félszeg és szerencsétlen ember marad továbbra is,
aki nagyon sokszor únja a vallási életet, sokszor el is felejtkezik köte
lcsséqeíröl. Mégis, valamí nagy, míndennél ,nIagyobb, valami kimondha
tatlan történik benne, amely míndent mássá tesz. Egy láthatatlan kapocs
öleli körül a lelkét, amely láthatatlan módon elszakíthatatlanul odaköti
a láthatatlan Istenséqhez. Ugy.anaz a kapocs ez, melyet - felséges köl
tői szimbólum! - a haldokló Kristín érez meg, amikor lehúzza mísére
szánt egyetlen jószágát, a jegygyűrüt és megpillantja ujján a gyűrű nyo
mán maradt kís bemélyedt karikát, amely mélyebben volt Erlend gyű~

rűjénél és amelyről eddig nem is tudott. Ez a láthatatlan kapocs, ez a
láthatlan gyűrű, Olaf Audunsson haláláig ki nem mondott szava: ez lesz
láthatóvá és hallhatóvá, a nélkül, hogy az író szóval kimondaná. Undset

.hárem nagy remekében. Ez az ö legnagyobb újsága és nagysáqa.
..Nagyon nagy író és nagyOP katolikus író" -- mondta róla egy

krítíkusa, Igazat mondott. Nagyon nagy író, a szónak abban az értel
mében, amelyben a legnagyobbak azok. es nagyon katolíkus, a szónak
nemcsak abban a történeti jelentésében, amelyben a szentek és a hitval
lók, a régi és új vértanuk, hanem abban is, amit a szó eredeti értelme
mond: a katolíkus, azaz az egyetemesen emberi mondanivaló legnagyobb
értéke szerint.

Sík Sándor
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CHAPLIN

Közel harminc éve. hogy valahol csak mozi van a világon. mínde
n.ütt ismerik; kivételes dolog; hogy valaki olyan közismert legyen és időn

kint a népszerűségnek olyan teljesséqqel részese. mínt a ma már hatvan
éves Chaplin. Sajátos müvészegyéniség Ő. akit a maqa külön müfajával
a film. ez a mi korunkban megji~ient müvészet adott közönséqének. Ez a
közönséq már a film őskorában ..a humor királya" jelzővel diszítette
nevét. többé-kevésbbé romantikusan érzelmes beállításban, és New-York
tól Sanghai-ig hálás rokonszenvvel nevetett ügyefogyottan csetlő-botló
figuráján. Éppen ez az érzelmesség. ez a szeretetrehajló gyenglédség 
amit egyébként mínden idők nézőiból kiváltott a míndenkorí, őrök bo
hóc. - bizonyitja. hogy nevettetésének művészete nem veszett kárba;
sziveket és értelmeker nyitott meg. Chaplin a hagyományos bohóc ösztö
nös készségével találja meg a nevettetés útját; de a nevetés mélyén igaz
ságérzetünk azonnal egyensúlyt teremt s a nevetésben részvéttel adózunk
neki. a bohócnak. akí a magaalkotta sorsfigurával nyílvánvalóvá teszi
embervoltunk kiszolgáltatottságát. .

A müfa], amelyet Chaplin - nem iSI egyetlenként e nemben - a
film őskorában a maga számára megformált. a burleszk-film müfaja.
A burleszk a film témakísérletező korszakában született meg. A filmsza
lag számára rövid. cselekményes jelenetekről kellett gondoskodni sez
a sajátos és elsőrendűen filmszerű műfa] nem tett egyebet. mint a maga
láttató. képi nyelvén előadott egy-egy nevettető epizódot. amelyeknek
legtöbbje filem is volt egyéb vizuális helyzeti viccnél. filmen meqvaló
sitható s amolyan cirkuszi szünetet kitöltő bohóctréfánál.

A burleszk. mint müfaj csak úgy jöhetett létre. ha szerzöje eqyene
sen a filmre képzelte el. filmre ..röqtönözte". A burleszk témáját nem
adhatta sem irodalom. sem színpad, sem cirkusz. semilyen a filmtöl ide-i ;
gen elemü müfaj. Chaplini a film őskorában éppen a burleszkben találta
meg kifejeződésének rnódját. Nála éppen ezért hiábavaló különbontaní
2. színészi, szerzöí és rendezői elemeket. Chaplin őse a bohóc. mókáínak
forrása a hagyományos kelléktár mellett az ösztönös ráfogás a nevettető

elemekre és tudatossága nem oktató. tanító vagy nevelő szándék. hanem
(gyszerűen annyi művészí öntudat. amennyí az ihletének meqmíntázásá-
hoz. megmunkálásához szükséqes. .

Nem mellékes, hogy pályáját mint varíeté-komíkus kezdte. mert ez
annyit jelent. hogy alkalma volt maszkját a közönséq előtt kíkísérletezní.
Ez a maszk a maga stilizált egyszerűségében az akkori idők polgári vi
selceének a torzítása. A kor és a velejáró legaktuálisabb kultüratermék,
a film 'ai bajazzőról. a clownról. a bohócról lebontja llégi hagyományos
öltözéket, a bohócot mínteqy mai emberré hántja s a maszk a kor em
berének reális öltözékéböl indul ,ki. A filmen már a bohóc nem csupán
kifigurázott valaki. nem csak embertársainak kiszolgáltatottja, hanem a
mechanízálódott kűlviláqé ís. A film bohócának már nem a hagyományos
bohócruhában és csak az emberek felől kell meqaláztatnía, hanem az
emberi élet mechenízmusától is.
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Chaplin, amikor a hagyományos bohóc-lényeget a filmre átemelte,
naqyszerű ösztönösséqqel tudta ezen az új területen a bohóckodásnak új
stilusát megteremteni. Kifejezöeszközei között korántsem jelentéktelen az
a kiváló tulajdonsága, amiről egyébként aligha találunk említést: mozqá
sának a mozdulatrnűvészet magasiskoláját jelentő gazdagsága, balett-ek
mekkel vegyitett kecsesséqe, bája és finomsága és iskolázott, artista
ügyességű precízitása. Holott groteszk· mivoltának éppen ez a kecsesség
az egyik legjelentősebb eleme.

Chaplin, az új, a filmen megjelenő bohóc a polgárt karikirozza kül
sejével. Ez ez ütött-kopott figura azért nevetséges, mert a maga kitaszi
tottságában is ragaszkodik az eszményi polgár kötelező külsöséqeíhez,
a korrekt keménykalaphoz. a keményqallérhoz, az eleqancía kellékéhez.
a sétapáloához és a hozzájuk-kapcsolódó méltóságot kötelezőnek tartja
akkor is, amikor cipője csónakcípő,nadrágja buggyos és sétapálcája kajla.
Es ez a chaplini ábrázolás teljessége: hogy ebben a torzitó tükörben .lát
juk. A polgár ezeknek a kötelező rekvizitumoknak a külsőségeivel önma
gának nem nevetséges. Akit Chaplin előttünk megjelenít, hiába hisz kép
zelt" méltósáqában, a mechanizáltan megszekott külsőséqek fellazultak
és eltorzultak nála; gyámoltalanná, csak emberré válik előttünk, nevet
ségessé, csak: emberré, nem tiszteletreméltó többé. Viszont együttérzé
sünk ott van a nevetés mélyén, mert ez a vékony, de szívós emberke a
maga üqyefoqyottsáqában is lázadó, éppen rnert elesettségében is a maga
méltóságát őrző: ember.

A burleszk cselekménye nem több a hős életének egy epizód jánál;
('gy-egy burleszk-esemény azonban túlmutat a maqa témáján: a hösre,
arra a [ellemre, arra a stilizált sorsfíqurára, aki állandó és, visszatérő a
maga által megteremtett budeszkek sorozataiban. A chaplini burleszk a
nevettető ötletek sorozatával egy-egy epizódját mutatia meg a chaplini
sorsfigura viszontagságainak. Legtöbb burleszkjében ellndel munkát ke
resni. A körűlmények mindíg olyani munkához juttatják. amelyhez nem
ért. Azt a sorsfigurát ábrázolja íqv, aki nem illeszkedik a külvíláqhoz.
illetve a külviláq nem fogadja be. De nem forradalmár, me:rt változtatni
nem akar a dolgokon, csupán morzsolódík köztük: de nem is áldozat.
mert a kihivott erők fölött rnéqis győzedelmeskedik. Kis remekműveiben.

amikor a dolgok. amelyek őt kellene hogy szolqáliák, a qörkorcsolya, a
rú9ÓS ágy, vagy a forgóajtó stb. eIleneszegü1nek, hogy alig tud kíbonyo
Iódní belőlük v,agy közülök: voltaképen egy törvénytelen állapotba kerül.
éppen mert nem hajlandó a mí meqszokottsáqunk mechanizmusát elvál
lalni. Minden nevettető fordulata möqőtt ott van az esemény értelme,
amit a mulatsáqos helyzet - ha nem is tudatosan - felidéz.

Chaplin kezdeti műfaja, a burleszk azérteminensen Hlmműfai, mert
egy epizódot adva, nincs szükséqe arra, hogy motiválion, meqokolíon,
szerkezetileq hosszadalmasan építsen. mint az irodalmi filmek műfaíánál.

amelyek leptöbbször áthajlanak a dráma területére. Charlie megjelenik,
és mi nevetünk. Csak a nevetés teremthető meq ilyen rövid és qyorsan
percő műfajjal: a nem nevettetés. hanem' egyéb érzelmi reacálás kivál
tásához hosszabb. megalapozottabb szérkesztésű folyamát szükséqes,

Charlíe véznán és szegényen elindul cl hajnalban, hogy szíve szerínti
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jó úton járjoh. segítsen a rászorulókon és hogy maga is' megtalálja helyét
a jó emberek között. Azoenal belerobhan egy tomboló verekedésbe,
legalulra nyomják" ő az, akit mínden oldalról ütnek, ő az, akit elfognak
a. rendörök. de kicsúszik kezük közül s kezdetét veszi a burleszk-hajsza.
Lélekzetnyi kihagyás nélkül peregnek az üldözés fordulatai, ezernyi ve
szélyes helyzetböj feloldódó. nevettető jelenet után kijátssza üldözőit s
hajszálon múlík, de megmenekül. Minden, ami vele történik, véletlenül
történik. Chaplin műfajának törvénye a véletlen törvénye. De ki állit
hatná, hogy a véletlennek nincs akár döntő szerepe az ember életében?
A véletlen: Chaplin stilizált realitásának csodás-eleme.

Chaplin későbbi nagy némafilmjei a burleszkből fejlődtek ki, ellentét
ben azokkal a komíkus- vagy vígjátékfilmekkel, amelyek a burleszk eleme
ket csak magukba olvasztották. Chaplin nem filmtől-idegen anyagot tett át
filmre. hanem változatlanul, filmben gondolkozott. Ezért szinte külön mű

faja a némafilmnek a Chaplin-film. Ezekben a nagyfilmekben is. mint a
burleszkekben. ai chaplini sorsfigura jelentkezik. de most már nem epi
zóddal, hanem sorsának összetüqqö, folyamatosabb kalandjával. Erre
az időre esik Chaplin fénykora.

A kölyök-ben Charlíe fölszed egy gyereket, a két toprongyos egy
mást segíti, együtt vándoro!", a kölyök beveri az ablakokat és Charlíe,
az üveges jelentkezik, hogy megjavítja. A trükkre' rájönnek a károsul
tak, a két sorstárs bajbakeveredik. természetesen. ismét a rend öreivel:
és ekkor látjuk Charlie álmát, aki a. mennyországban van, nagy hófehér
szárnyakkal, de ott is ugyanaz marad, aki a földön; csetlík-botlík, bajba
kerül s a felhők közül ugyanazért kell leesnie a földre, amiért itt a
földön is mínden vágyával ugyanez a sorsa.

A Cirkusz-ban a bajbakeveredett Chaelte menekülés közben egy
cirkuszban köt ki. Itt is ..legjobb formájában" látjuk viszont, itteni éle
tébet burleszk-hajsza és szerelmí lira egyaránt beleszövődik; hajmeresztő

kötéltáncos-mutatványba trükkel ugrik be s a trükk csődöt mond. De
agyanutlan Charlíe ég és föld között sértetlenül lebegi végig a mutat
ványt, a hideglelésig nevettetően és idiegfeszítően; itt is az a sorsa, hogy
megverik és kidobják. Szerelmét ő maga engedi el s amikor a cirkusz
továbbmeqy, a porond-kör üres közepéri ottmarad a magányos Charlie
is egyedül.

Az Aranyláz~ba.ru Charlie aranyásók sátrában, hóvihartól beszo-
. ritva éhezik. Cipőjét megsüti sültcsírkének: s ő meg is enné, meqbírkóz

nék vele. de kettejük közül a cipő az. amely ellenáll az álomnak és
nem vállalja a sültcsirkét. Itt már megjelenik a chaplini tragikum, a felűl

múlhatatlan kómíkum alján. Ennek a tragikumnak az alapja a realitás:
a legteljesebb valóság-jellege az emberileg végső nyomorúságnak; a
kómíkum, Charlie változatlanul továbbálmodó polgári méltósága.. amely
sóval. borssal, tökéletes illuziót keltő teritest ad a cípö-csírkesültnek.
Ezekben a naqyfílmjeíben a lírai .Chaplín egyre mélyül: a már csaknem
hideglelősen nevettető komikum mélyén a tudatos beletekinrés nem is
csak. traqíkumot, hanem rémületet talál. De: a vkomíkum-többlet a tra
gikum fölött: ez maga Chaplin. Az Aranylázban az álmodozó és bol
dogságkereső emberrel míndenütt gúnyt űznek, még szerelnie is. aki
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nem Jon cl hozzá a bdgért látogatásra. De Charlíe, akinek kijátszott
nak és árvának kellene lenrue, két villára szúrt zsemlyével bemutatja
jelen nem lévő szerelmesének a csodálatos zsemlyetáncot. az illuzió, a
gyengédség: és a báj groteszk és bűbájos csodáját. Tulajdonképen mín
den filmjében az élet-halál határára teszi azt, hogy ő van. Itt a hóvihar
egy szakadék szélére röpiti a kunyhót, egy billenésnyire a lezuhanástól
s a gyanutléllllJ Charlie "a kunyhó belsejében hintázva próbálgatja: med
dig billen?

A Nagy'városi fények tragikus g)'öngéds:égű, úgyszólván könnyesen
newetterő szerelmi történetében szerelmesét, a vak virágáruslányt ő

segíti hozzá az operációhoz, hogy lásson, hogy meglássa őt si ezzel
veszírí el. De Charlíe nem vész el, sérthetetlen a maga jóságában, viszi
tovább a maga nagy élményét a szent hiszékenység felemelkedett egy
ügyűsérgé',lel.

Chaplin: akár forgóajtóval viaskodik, akár rendőrök üldözik, akár
szakadék fölé kerül, meqverík, kíqúnyolják, kíjátsszák, árvaságba ta-

. szítjék; mégis ő kerül ki győztesen. Még' akkor is, amikor alulmarad;
si az ő győzelme a mí - nézök - mege1égedésünk. Amíkor az elgé
piesített életformával való összeütközésén nevetünk, a nevetés ado
mánYéli ráébreszt bennünket ezekre az életellenesen elmerevitett for
mákra. És ez a felébresztett' viláqossáq mutatja meg a dolgoknak az
emberhez képest jelentéktelen, nála mégis túlméretezettebb, tehát ezért
tragikomikus voltukat. A. chaplini figura ezért nem ébreszt soha kár
örömet, pedig sohasern apellál szárialmunkra. Mindig van értelme annak,
ami történik, vele. Alulmaeadásábao is ő a győzhetetlen hős, a minden
lebirást kivédeni tudó élet: ez az, ami olyan ídealizrnusra mutat a chap
lini sorsfíqurában, amit éli csaknem a híttel egyenrangú életbizalom ad
hat meg. Ennek a sorsfigurának a világképét úgy lehet szavakban meg
fog!almazni, hogy semmi sem emberi, ami körülötte van, de ő maga az
ember. Bajbakeveredík, de kílábol belőle. A bajt mindíg külső körül
mények hozzák rá, de azt" hogy kimenekül belőle, nem a szerencse hozza
neki. Belülről, ,a hősből árad a míndenkorí megmenekvés és felűlmara

dás, naiv tísztelelküséqéböl, amely elől végre is mínden rosszindulat
vísszavonul, mint valaminő e'gysz,erű, tíszta és őszinte emberség elől.

A Modern idők-ben, amelyben feladta merev felfogását a hangos
filmmel szemben, még át tudta mentení a burleszkből kifejlesztett mű

fajának mínden erényét és ezzel megúszta a hangosfilmnek a némafirn
oly sok művészére veszélyes krízisét. Míndaz, amit ezzel a filmjével
mond, szervesen fejlődött ki morális ösztönzéséből és játékstílusából.
Az elesett és üldözött ember itt már kifejezetten a mechanizált kapi
talista rendszer áldozata, a monumentálís gépek fogaskerekei között
hengerg6zik tehetetlenül. Eílmszerü kifejezésmódjával Chaplin itt is töb
bet mondott, mint bármilyen beszéddel s az a hakmdzsa, amit az éneklő

jelemetben, első> megszólalásában az emberek felé kikever. annak a be
vallását bizonyítja, hogy műfajának kifejezőformája nem az élöbeszéd.

Jelentős motívum, hogy ebben a filmjében kezdi lehagyni maszkjá
nak polgári külsöséqeít. Amilyen mértékbem fejleszti ki a burleszkből.

az epizódból ,a hős sorsát immár motíváló, megindokoló, megkomponált
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némafilmet, ugyanolyan mértékben veti le a maga stilizált bohóc-külsö
ségeit és enged tágabb teret. a külső, sót egész~n időszerű realitás
befogadásának.

A fasizmus órjöngésének idején alkotta meg a Diktá/ort, amely
ben kettős szerepet jelenít meg: ő a diktátor és ő a ghettóba zárt bor
bély. Éppen ebből felismerhetjük azt az ösztönzését, hogy az űldőző iés
üldözött egymáshoz való viszonyának feltételeit emberlétünk közös er
kölcsíséqére vetítse. Az ártatlan, tisztaszívű Charlíevel most nem adol
gok külsö, stilizált zűrzavara játszik, nem a dolgok rejtett ördögi tulaj
donsáqaí kelnek föl ellene, hanem míndezek konkrét módon megszemé
Iyesülnek az üldöző diktátor démoni és aktuális szerepeben. Az ártat
lan Charliet üldözö, megszemélyesült démon, a díktátor-Chapljm őrjön

gése tulajdonképen már túl van a karíkírozás fokozatán. Olyan jellem
zés ez, amely egy hideg, tárgyilagos értelmi világból szemlélí a dolqo
kat; s ezek csakis az értelem fényrében válhatnak komíkussá .

Az" hogy az áldozac-Charííe emnek a filmnek a végén szózatot intéz
a filmen keresztül mínden emberhez és hitvallást tesz a humánum mel
lett az erőszak ellen, az eddigi Chaplin-figurát kiemeli stilizált karakte
réből, '---- a stílustörés megélt veszélyével, Míntha nem a chaplini sors
figura szólna hoazárrk; hanem mögüle 'annak megalkotója, Chaplin, az
ember. A stilizált figura itt túlnőtt önmagán a valóság felé. Viszont a
miliő, Chaplin stilizált míliője nem míndenűtt változott meg vele a
valóság felé. De, Chaplin. a rendező, stílízálatlanul reális környezetet
nem állithatott be, mert ez a filmnek túlnyomórészt burleszk-stílusát
ütötte volna. Azzal, hogy burleszk-hősi figuráját Chaplin itt tőle szer
vetlen valósáqkörnyezetbe helyezte, olyan dilemma elé állította önma
gát, amit nem tudhatott megoldani.

A chaplini világképből és életérzésből természetszerű, hogy ó, mint
művész, a. valóságot csak a maga műíaján belül mondhat]a el, nem
pedig más műfajok területén. Amint letér arról a sajátos területéről,

amit a burleszk nyomán szervesen alakított ki magának és teljesen meg
hódított, megjelenik az ellentmondás az idáig eqyséqes chaplini film
és a chaplini művészet között. A sílízáltsáqából kilépő Chaplin stilizá
latIan, valóságos mílíöt és mondanivalót akar adni, valósáqos ábrázo
Iással, a chaplini eszközök megtartása mellett. AM. Verdoux számtalan
stílustöréset tehát Illemcsak külső elemek adják már; a chaplini hős le~

vetette maszkját s maszkjának életélt és mégis chaplini mondanívalóval
jelentkezik. Ez az ellentmondásokkal teli film kűlön tanulmányt igényelnie.

Akit Chaplin itt megjelenít, a többszörösen gyilkos bankpénztáros
itt is polgárnak az alakja.. A társadalom kiszolgáltatottja itt is, de most
elbukik. Chaplin szatírája egészen keserűvé változik ebben a filmjében,
társadalomjellemzését és emberlátását azonban itt is mélyen moralízálő

szándék: hatja át. Nem burkolja az igazságokat, a maszkot levetette,
könyörtelenűl rámutat a komédia alján a tragédia iszonyatára. S'<tescí
mindezt a maga karíkírozó ábrázolásmódjával, Höse a gyilkoslságsoro~

zatokkal csak ugyanazt csinálja kicsiben, amit a kapitalista társadalom
vezetői a tömegekkel. A gyílkos bankhivatalnok éppen azzal, hogy a
társadalomnak nem ellentállója, hanem követője a pusztulásban, aki el-
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fogadja a kapitalista társadalom dzsungel-törvényeit: ezzel mutat rá
Chaplin a karíkírozás mélyén, a moralista Chaplin a mammonizmus
társadalmának szörnyű bűneire. E társadalomban a mammonizmus biz
tosithatja csak alétét; M. Verdeux-nak egyetlen hite, Istene a pénz,
amiért ölnie kell, hogy nyugalmat, szeretetet vásárolhasson érte.
A gyeng't~I. esendő ember figurájáho'z Chaplini itt is teljes következetes
séggel hű marad, de felsőbbrendű igazságot nem engedélyez többé hő

sének. Charlíe jóhiszeműsége, tiszta és őszinte embersége elvesztette lét
joqosultsáqát abban a társadalomban. amelyben kihúnyt amorális
víláqossáq,

Soós László

."NAPPALüK ÉS ÉJSZAKÁK"

Jegyzetek Thurzó Gábor regényeihez

A ..Vigilia" egyik tavalyi számában szép és érdekes tanulmányt írt
Thurzó Gábor az amerikai Thomton Wilder regényeiröl. Ez a tanul
mány nemcsak a Wilder műveibenkiteljesedökatolikum feltárása. hanem
a tanulmány írójáról is sokat elárul. Igen jellemző ugyanis, mit lát
meg Wilder történeteiben, s mit emel ki belőlük. A ..Szent Lajos király
hídjá"-nak hősei - írja -:- •..szerettek és nem kaptak érte viszonzást. Úgy
éltek. mínt a partravetett halak; el kellett pusztulniok, mert elemük a sze
retet volt, és ezt a szerétetet vonták meg tőlük". A ..Kabala" hősei lsten
szándéka ellen szerettek, és belepusztultak abba, hogy szenvedélyeik le
győzték őket'. Az ..Androsi lány" Chrysísének szeretete már gög' nélkül
való, csupa alázat. A ..Sorsom az ég" ügynökét pedig meggyűlölik azok,
akiket szeret, mert evangéliumi tisztasággal szeret. Nos, aki csak vala
mennyire is ismeri Thurzó Gábor' regényeit. könnyen tetten éri az írót:
ugyanezek a motívumok járják át meg át az ő történetieit is. Nem níntha
Wildertől tanulta vagy kölcsönözte volna problémáit. hanem Wilder
müveíben is azt találta fontosnak és jellemzőnek, ami első könyve óta
állandóan foglalkoztatja őt magát is: a szerétet nagy és szép emberi igé
nyét s az Isten szándéka ellen való bűnös, szerétet reménytelen kalandjait.

Első regénye;..az ..Előjáték" egy gyetmeki léleki kinyílásának. sze
retetet óhajtó kitárulásának 'a története. Egy emberélet reggelének va
gyunk a tanui. amikor a lélek még csak vár és készülődik: várja a sze
rétetet és készülődik a szeretetre. S mível nem kap szerétetet és nincs,
akit szeressen. megsebzetten és fájdalmasan magába húzódik, s lázadással,
apró gyűlölködésekkel és gonoszkodásokkal felel a szerétet hiányára.
A kisfiú. akiről az ..Előjáték" szól, egy német eredetű pesti kereskedé
család gyermeke. A család feje a nagymama, ez a határozott, erős, asz
szony. a Kreyder-céq tradícíóínak, tekintélyének büszke, kemény, már
már kegyeden képviselője és öre. Ö irányítja a házbeliek sorsát, ő fogja
össze a málladozó hagyományokat, körülötte robbannak ki a kisebb
nagyobb palota-forradalmak, a meghajolni nem akaró egyéni életek el
lentmondásai, a kisfiú gyerek-Iázadozásai. Nem rossz, nem önző ez az
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öregasszony, tulajdonképpen foglya, megkínzott rabja o maga is a rideg
patricius...törvényeknek, melyek kíölnek a szívéből minden meleqebb em-:
beri érzést. Ezek a törvények zárják el a kísfíú elől a szerétet útjait és
lehetőségeít. Testvére nincs, idegen fiúkkal nem barátkozhat, óvják, védik
míndentől, ami idegen. S amikor feltárwelötte egy másik, addig isme
retlen világ, magányos lelkében feltámad a vágy: másokkal lenni, ha
sonlóvá válni másokhoz, velük azonos életet élni. Fellázad az otthon
üressége és ridegsége ellen: míndenáron változást akar az életébe. Jó
helyett rossz akar lenni; - nem sikerül. Fest, rajzol, viv és drámát ír,
majd a szentség és vértanuság szépsége és hősiessége ragadja meg.
Hiába; lázadása tragédiába hanyatlik: a másik világ nem fogadja be;
s ő csínyjeivel épp annak okoz szomorúsáqot, aki bár félénken és bá
tortalanul, de mégiscsak egyedül szereti őt igazán: az édesanyjának.

Természetesen a kisfiúnak van igaza és nem a nagymamának, nem
annak a magába zárkózott, gőgös, kihült és embertelenné fagyott po-
gány világnak, melynek akarva-akaratlanul foglya maga a nagymama is.
A szerétet vágyát nem Iehet elfojtaní, ne:m lehet vele büntetlenül
szembeszállni. A nagymama boldogtalanul hal meg, az üzlet meginog,
él család avult rendje felbomlik, s a kísfíúban muJttá lesznek a lázadá
sok és dacok, remények és nekííndulások.

A kisfiú sebeit a ,;Tintahal" és az "ApátI.an évek" elbeszéléseinek
gyermek-hősei hordozzák tovább. "Ne hidd, hogy több a végzet, mínt
a gyermekkor vadona" - olvassuk a "Tintahal" élén Rilke szavait.
A gyrelfmekkor paradicsoma bezárul örökre, az emlékek varázslatra tra
gédiákká keményedik; vége az előjátéknak, kezdődik a felnőtt-élet n%y
és izgalmas színjátéka. Következő regényében, ,.,Az adóssáq't-bao a
szerétet vágya és parancsa már Ielelősséqtudattá, áldozatvállalássá ne
rnesedve jelenik meg. A Helmínq-fíúk - színtén patricius-család gyer
mekei - megtudják, hogy rég rdhúnyt apjuknak törvénytelen fia ma
radt, Gusetí, a proletársorsban nevelkedő, gondozatlan, kócos, vad ka
masz. Anyjuk előtt el akarják titkolni a dolgot, megalkudnak a volt
szeretővel, pénzt adnak neki és elvállalják a fiú nevelését. A legidősebb

és a legfiatalabb testvér csak játékszert lát Gusztiban; a középső fíúban..
Míklósban azonban felébred a tesvéd érzés, s megindul a küzdelern,
acsarkodva, rajongva, hogy magához emelje a fattyút s letörlessze az
adósságot, mellyel vérszerinti testvérének tartozik. Szakit családjával,
keserves robotmunkát vállal, - hiába. Guszti nem idomulhat testvérei"
hez, nem tisztulhat meg az új környezetben, a régi élet vísszahúzza, s
Miklós maga is majdnem elvérzik a kudarcon. Szeretete, áldozata hiába
való volt. A házasságtörés bűnének roppant adósságát valakinek meg
kell fizetnie; csak az a fájó, hogy legtöbbször az ártatlanoknak.

A gyermekkor feUegeket sejttető hajnalára a' szerétet és szenvedés
emésztő, viharokkal teli nappala virradt "Az adósság" -ban. Azóta a
röqeszmévé sötétült szeretet, az örülette vadult makacs vonzalom és
ragaszkodás kínzó éjjele borul Thurzó hősei fölé. Míndössze az "Apát~

lan évek" néhány későbbi keltezésű novéllájában s ,,,A Moll leányok"
mult századbeli biedermeier-hangulatú történetében, ar szabadsáqharc
Lebstück Mártája ,életének ebben az igényes, művészi változatában sza-
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kad fel néha-néha a mániák és szenvedélyek köde, éjszakája. ..Az ár
oyak völgyében" már egy rög eszmének, egy örületnek a regénye. Ez a
rögeszme ,egyáltalán nem riasztó, mert az egész regényt különös, meg
ejtő bájjal vonja be az egyik legelemibb emberi érzés, a mérhetetlen,
lehetetlent nem ismerő szülőí szerétet. Az öreqedö Perics-házaspár
egyetlen fia. a tizennégy éves Maokó egy magányos esti kiránduláson
a hínáros tóba fullad . .A szülök olyan kétségbeesett szeretetteí ragasz
kodnak egyetlen gyermekükhöz. hogy nem tudják elhinni a halálát,
nem tudják megértem, hogy nincs többé, akit szeressenek, Veszedelmes
reqénykezdet, de az író kikerüli a téma veszélyeit. s mesterfoqással
lendíti tovább a történetet: egy álombeli anyai mosollyal. Amikor Markó
holttestét nem találják a tóban. a,z anyában néhány percre megdermed
a lélek és az értelem. Amikor azonban a reggerli szűrkületben végre
elalszik. fiáról álmodik. .Örömmel ébred. Mindjárt jön a fiam regge
liz,DIÍ - mondja, ~ találkostam vele; s ezzel megkezdödik Markó va
rázslatos új élete. Az apa iszonyodva hallgatja feleségét. de azután
eleinte kíméletből, később meggyőződésből ő is végigjáts:za a szelíd
őrületnek ezt a szomorú-szép játékát: budai lakásukban úgy élnek to
vább, mintha Markó nem halt volna meg. hanem továbbra is ott töl
tené napjait mellettük.

Az író szerkesztésbelí müvészetét és az anyag fölötti fölényes
uralmát érezzük a regény második felében, Markó újra kezdődő életé
nek a megkompolásában is. Bzaz új éL21t már nem olyan folyamatos.
mint a valóságos élet. A szülök lelkében az újraéledő Marko hol tizen
hat esztendős diák. hol csöppnyi gyerek.. sőt még azokat a boldog
időket is újraélik, amikor mínt fiatal házasok, gyermekük születését
várták. Kitűnő ábrázolása ez a megbomlott lélek számunkra értelmetlen
belső törvényszerüséqének. A mese lendülete egy pillanatra sem törik
meg. megtorpanás és félresíklás nélkül halad a végkifejlethe,z. Egy
dalmáciai utazás közben Markó .eltűnik a szülök elől, s ezentúl egyre
rítkábban tér vissza hozzájuk, míg végre egy vergiliusi színekkel meg
festett éjszakai találkozáson. a titokzatos árnyak völqyében, rá kel! esz
mélniük a játék hiábavalóságára. A szenvedés megérlelte már szívüket
a hit és túlvilág eszméinek a befogadására. s azzal a bizonyossággal
búcsúznak el gye,rmekü.ktől, aki most már számukra is végképp meg
halt, hogy Markó vár rájuk, s nemsokára találkoznak, - odaát.

A ..Nappalok és éjszakák" hőseire még az őrületnél is sötétebb
éjszaka borul: a szenvedély riasztó. traqikus sötétsége. A vidéki vá
rosba került fiatal tanár megbarátkozik a seíntáesular bonvivánjával.
Különös, fülledt rokonszenv. természetellenesnek látszó vonzódás hajtja
őket egymás felé. a színész azonban már egy másik sors tehetetlen boly
gója: egy idős ,asszony vak. eszteleo és embertden szenvedélyének von
zásában gyötrődik évek óta. Az öreg nő és a fiatal férfi kapcsolata
bűnben fogant. rosszul, Isten nélkül, Isten ellenére .szerették egymást.
azért tévedtek el a testi és lelki bűnök útvesztőiben. A szlnész tanár
barátja segitségével szakítani akar ugyan e pokoli multtal, a bűnös

szeretet infernójából azonbatu nincs szabadulás. Csak egy egészen tiszta.
Istenbe kapaszkodó és Istenbe kapcsolódó szerétet menthetné meg. de
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a két fiatal férfi kapcsolata sem egészen ártatlan, azonfelül gyengék,
tehetetlenek mind a ketten. Bűnt egy másik bűnnel. szenvedélyt egy
másik szenvedéllyel nem lehet legyőzni, a gonoszság nem hasonlik meg
önmagával, az ördögöt nem lehet kiűzni Belzebubbal.

A háború óta Thurzó Gábornak második regénye ("Akár a víz
özön") * s néhány novellaja jelent meg nyomtatásban. Az új regényben
egy kis család: a nagyapa, az édesanya s három gyermeke menekül a
nemetektől _ellopott teherautón a nagy vízözön, a háború elől. Ném
egyedűl menekülnek, útközben felszedik egy szétbombázott vándorcfr
kusz állatseregletének megmaradt taqjaít, s ezek az állatok fontos és
furcsa szerepet játszanak mulatsáqos kalandjaikban s nehéz meqpróbál
tatásaikban. Sokat írtak mostanában a háború borzalmairól s a felsza
badulás nagy emberi öröméről, de egyetlen irást sem olvastunk, mely
ből ennyi hit, bizalom, derű, optimizmus ragyogott volna felénk, s amely
ilyen nemes egyszerűséggel és ekkora szuggesztív erővel állította volna
szembe egymással az embertelenséget és a szeretetet, a háború rémsé
geit és a bensöseqes, tiszta humánumot. A régi téma, a szerétet halk,
meleg dallama lüktet e háborús történet lapjain is, az édesanya aggódó,
féltő gondjaiban,. a családfövé nőtt [ózsíka kamaszos hösíesséqében
éppúgy, mint a győztes katonák emberséges jóságában.

A regényhez három új novellát csatolt az író. Az egyik egy nagy~

orrú főhadnagy szerelmí kalandjánaktörténete a légiriadók idejéből, a
másik kettő pedig gyilkos szatíra egy emeríkánás kískáptalanról, illetve
egy. ösmaqyarkcdó, újpogány ló-áldozatról. Izgalmas, gyötrő, nyuqta
lanító olvasmány mind a három. Katolikus író írta-e még ezeket a
történeteket s néhány másutt megjelent társukat, s ha igen, mi bennük
a katolikum? - ,k'érdezi joggal az olvasó, s felújulnak aggodalmai, ki
fogásai, melyekkel Thurzó Gábor régebbi regényeinek olvastakor már
megküzdött s leszámolt magában. "Az adóssáq" megjelenésekor volt,
aki szemére vetette, hogy érzéketlen a mélyebb lelki jelenségek iránt,
hogy az emberből nem annyira a lélek, mint inkább testi lényének meg
nyilvánulásai érdeklik. Ezek a vádak nem állták meg a helyüket. "Az
árnyak völgyében" óta kétségtelen, hogy Thurzó Gábor elsősorban

mégiscsak a lélek írója, hogy mély, tartalmas, sokágú és jelentős mon~.

dandvalói vannak a lélek titkairól, belső életéről. "Az adóssáq" lapjait
még csakugyan megülte valami zavaros, feszélyező testi atmoszféra:
és az is bízonyos, hogya "Nappaloki és éjszakák" témája merész, sőt

egyesek szemében botrányosnak is tűnt -- éppen ezért nem is való
fiatalok kezébe, ~ de egy iró müvei közül épp ebben a két regényben.
a legnyilvánvalóbb, hogy mennyire nem ,a min, hanem ahogyanon for- .
dul meg az írói erkölcs. Kétségtelen ugyanis, hogy Thurzó Gábor igen
nagy tapintattal, ízléssel és. tartózkodással kezeli a kényes témát s
egyetlen szóval sem mond többet, mint amennyi okvetlenül szükséqes:
másrészt az is bizonyos, hogy a katolíkus írónak csak egy feladata.
lehet: az erkölcsi és esztétikai igazság őszinte és bátor kultusza. Thurzó
Gábor míndeqyík könyvében, "Az adóssáq'I-ban és a "Nappalok és éj
",..... ,.:

• Révai Könyvkiadó N. V. 1949.
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szakák'l-ban is bátran és őszintén szolgálja az igazságot. A bűn nála
míndiq bűn, riasztó, torz és kegyetlen adottsága az életnek, mellyel
míndenkínek meg kell vívnia a maga harcát. Ebben a harcban azután
vagy a bűn győz, vagy az ember; attól függ mínden, hogy az ember
le vakarja-e egyáltalán győzní a bűnt, s ha ígen, tud-e, mer-e, Istenbe
fogózva; elég kegyetlen lenni szenvedélyeível szemben. Azt talán fölös
leges is különösképpen hangsúlyoznunk, hogy a szerétet. mely központi
témája Thurzó Gábor müveínek, mélyséqesen emberi s katolikus pro-
bléma: szeretruünk kell szépen, bátran, hősiesen, különben nincs értéke
s értelme az életünknek: el kell tékozolnunk magunkat, mírit "Az adós
ság" és. "Az árnyak völgyében" hősei tették; fel kell áldoznunk magun
kat valakiért vagy valamiért, ha felmorzsolódunk vagy összezúzödunk
is közben. De nemcsak ez az alapgondolat, hanem az író egész élet
szemlelete. etikai érzékenyséqe és felelősségtudata is mélyen katolikus
lélekre vall. .

Egyik-másik új elbeszélésében azonban míntha megcsappant volna
ez az erkölcsi érzékenység és felelősségtudat. ",A nagyorrú főhadnagy"

című elbeszélésében például a legszorgosabb kereséssel sem találunk
egyetlen mondatot vagy legalább egyetlen szót sem, ami a kietlen, ci
nikus történetet - lélektani érdekességén kívül - elfogadhatóvá. tudná
tenni. A "Bárány az alkolban" kegyetlen, túlzó, akaratlanul is általá
nosító szaríráját ís aligha mentí a szomorú valóságra való hivatkozás.
Legyen az író a tények, a valóság tükre, de olyan tükör, mely a visz
szavert l<:épek.et azzal a kífejezhetetlerr valamível ragyogja át, ami nem
más, mint maga a .művészet.

El kell ismernünk: Thurzó Gábor még ezekben a novellákban is
igényes író. Becsvágya most sem alacsonyrendű, mégcsak nem is kö
zepes. Megveti az olcsó hatás rikító eszközeit; számára az írás nem
mesterség, hanem hivatás. Szinte szántszándékkal keresi a legnehezebb
feladatokat: a szenvedélyek ábrázolását s elemzését. A keresztény lelki
ismeretnek azonban olyan: kívánalmai vannak, melyek a katoUkIus író
számára nagyon megnehezítik a szenvedélyek festését. Keskeny az út,
melyen járhat, az is tele buktatókkal. s mi sem könnyebb, mínt elté
veszteni a helyes irányt. Minden kis eredményért. mínden apró győ

zelemért százszorosan meg kell szeawedníe. De van-e szebb írói fel
adat, mint a ködben járóknak megmutatni a nehéz küzdelemmel meg
talált, ki nem hunyó csdllagokat?

Ez a felfokozott belsö küzdelem nemcsak a mű helytálló művészí

és katolikus igazáért folyik Thurzó Gábor műveíben, hanem a külsö,
formai tökéletességért is, - s nem eredmény nélkül, Első köteteiben
az alakok és események gazdagsá§a ellenére kissé soknak éreztük az el
méletet, a maqyarázatot. Rabszolgasors fenyegette hőseit: a mottóba
foglalható ,,6rök igazságok" alattomos szolgasága. Aggódva figyeltük,
nem reked-e meg a groszmamik és aggnevelőkisasszonyok., régi belvá
rosi iparoscsaládok fűszer- és kenyérillatú világának, belvárosi polgár
gyerekek siralmainak, bánataínak, lázadozásainak talán művészí, de
könnyen egyhangúvá, unalmassá válható, öncélú ábrázolásánál? Nem re
kedt meg. Ahogy szapórodtak könyvei, úgy tágult és szélesedeet téma-

626



Iványi Sándor

világa, mélyült lélekrajza. Ma már nem magyaráz, hanem ábrázol; mct
tök és tételek helyett - mesél: s közvetlen, folyamatos és míndíq ér
dekes, belső izgalomtól fűtött meséjével az olvasóban is sikerült meg~

teremtenie azt a feszültséget, mely őbenne' sajgott, míg müvét írta. Talán
ez az oka annak is" hogy nem érvekkel. mégcsak nem is hibátlan lélek
rajzával győz meg, hanem azzal, amíben a legerősebb: a mese hangjával.
Ismerős ez a hang. Egyik kritikusa kapásból Sziní, Török Gyula, Krudy,
Cholnoky Viktor, Thomas Mann, Máraí s Hunyady Sándor nevét em
líti. E nagy elődök és mesterek hangjának ütemet, melódiáját könnyű

felfedezni írásaiban, főleg a régebbiekiben. Megragadó stílus-leleményeí,
szép lírai lobbanásat. természetes bőséggel ömlő képei, eredeti meg
figyelései, e'gyéni jelzői, kesernyés, íróníkus hasonlatai, kaján célzásai,
s az a jó értelemben vett pongyolaság, ahoqyan mellékmondataíval ki
tölti a tömör és végleges mondatok közöttí természetes hiányokat, 
mégis mind arra vallanak. hogy egészében új és meggyőzően eredeti
ez a hang, s a11Ú a legfőbb: igen alkalmas a regény lényegéhez, a
mcséhez.

Thurzó Gábor készülödésének. kísérleteirtek évei lezárultak. a férfi
kor, a munkák és napok termő bősége most következik. Fejlődése foly
tonos mélyülés és gazdagodas volt eddig is; utolsó könyveiben benne
csillog az előzők mínderu erénye és eredménye. S e fejlődés, mely ön
magához és az eszményekhez való hűséggel párosult, több íqéretnél, 
a legnagyobb remények kezese.

EGYHÁZMŰVÉSZETI SZEMLE
Az öncélú művészet ma már nyílvánvaló halódása a müvészet és

az Egyház viszonyának szorosabbá válását ígéri. A l'art pour l'art szem
lelet a maga tisztán formai problémáival a XIX., de főleg a XX. század
ban szinte teljesen eltávolodott az Egyháztól, a vallásos feladatoktól.
A tisztán festői beállítás ugyanis nem tűrt semminemű kötöttséget, irtó
zott az irányítottsáqtól és ennek a beállítottságnak következtében ~ bár
kezdetben a természet alapján állva, - de eltávolodott mindentöl, a11Ú
mult, ami örökség és hagyomány, végül a természettől is elszakadva.
egy teljesen különálló világot. új nyelvet teremtett magának. Ez a külön
világ. ez a forrongásban lévő új nyelv a tartalom öntudatos és csökö
nyös tagadása következtében szélsőséges formai megoldásokhoz veze
tett. A stíluskeresés évtizedeiben a művészek legjobbjai is. még a leg
tehetségesebbek is formai különcködésekben égnek ki. Ezért, éppen ezek
a legjobbak. hűek maradván elveíkhez, nem is nyúlnak olyan feladat
hoz, amely a formai kielégülésen túl, valaminő tartalom őszinte átélését
is kivánná tőlük. Ez a magyarázata annak. hogy csak egy példát említ
sünk. hogy Ríppl-Rónaí József, egyik legkiVálóbb stíluskereső művé

szünk, egyetlen egy vallásos tárgyú képet sem festett, és hogy általában
a formatörekvések mestereínél a legnagyobb ritkaság a vallásos tárgyú.
vagy bármelv tartalmi célzatú alkotás.

Az Egyház és a rnűvészet viszonyában a művészek hagyomány-
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ellenessége és a mínden programtól való merev elzérkózása vtermészete
sen végzetes következményekkel járt. A szakadék a pozitív tartalmat
igénylő ~gyház és az új nyelvéért kűzdö, negációban lévő művészet

között egyre mélyült - sőt a formai törekvések önkényessé válásával
a kapcsolat szinte teljesen meg is szűnt. Az egymástól való elzárkózás
nak ebben a merevséqében, amidőn a templorn-, az oltár komolyságát,
méltósáqát féltő, védő Egyház és a kísérletezés lázában ezzel mit sem
törődő művészet szinte áthidalhatatlanul sodródtak messze egymástól,
egyrészt a művészet vesztette el egyik legfőbb mecenását, másrészt az
egyházművészetben fe1burjánzott a giccs, színte míndent elborított a
dilettantizmus vagy, ami még ennél is rosszabb - a csupán a profitot
néző tömegtermelés. A bágyadt, rosszul míntázott, ízléstelenül színezett
gipsz szobrok, a bádogra festett, nyomott szeritképek ízlést rontó ára
data öntötte el templomainkat, kíszorítva onnan sokszor még a régmúlt
ídök fennmaradt remekeit is. Ezeket az állapotokat látja és ostorozza
XI. Pius "Divini Cultus" konstituciójában (1928), amidőn reámutatva
a templomokhoz nem méltó giccs elburjánzására, elrendeli mínden az
Istenházához nem méltó kegytárgy eltávolítását. A pápai szó messze
hangzott és nyomában a világ összes templomában meginogtak a neg
édes szobrocskák, a bájosan szép képek, melyeket a művészet élcsapa
tainak nyelvújító harcát, messze kalandozását kihasználva csempészett
be templomainkba a szemforgató tehetségtelenség és a jóhiszemű hozzá
nemértés. Meginogtak és reméljük, hogy végleg el is tűnnek, helyet adva
a nyelvújító harcán ma már túljutott, lehiggadt művészet méltó alkotá
sainak. A "Mediator Dei", XII. Pius 1947·ben kiadott enciklikája, újabb
pápai megnyilatkozás a giccs ellen és a haladó, időszerű és méltó mű

vészet érdekében.
De nem csupán ez, pápák szavának parancsoló megnyilatkozása

sietteti és munkálja a haladó művészet és az Egyház új, nagy alkotások
ban való találkozását, az egyházművészet reneszánszát, de jelzi ennek
köze!ségét a művészet igényének befeléfordulása. a formai törekvések
túlsúlya helyett a tartalom előtérbe nyomulása. Minden jel arra mutat,
hogya haladó művészet nyelvújításának ideje már lezárult. A felmerillt
problémák megoldódtak, sőt szublímálódtak. El lehetne még játszadozni
velük, de a világot ma mozgató kérdések mellett ezek a kísérletek és a
festészet vöncélúsáqának jelszava már kissé komolytalanul hatnak. Az
emberiséget, a társadalmat mozgásban tartó elemi erők úqylátszík, hogy
a l'art .pour l'art elefántcsonttornyát is Iedőléssel fenyegetik. A formai
problémákkal pepecselő művészet mecenásait vihar tépázta meg - táp
láló talaj nélkül maradtak védenceik. Az Eqyházra ma ismét nagy me
cenásí szerep 'llár. Hívó, segítő szava, az általa nyujtott munkaalkalmak
siettetnék a már úgyis régóta vajúdó belső fordulatot: művészeínk öröm
mel zárnák szívűkbe, lelkükbe a művészet új nyelvét szárnyaira kapó,
termékenyítő igéket: hítünk tanításait. Ma nem nyithatjuk ki a templo
mok kapuit giccsek gyári. tucattermékek előtt, amikor kiváló. őszinte él
ményű művészek várják. hogy miként egykoron Szent Ferenc a Nap
himnuszát. ők is elzenghess ék az újra kitáruló szent falakon, oltárokon.
az ő úí nyelvükön Istent dicsérő himnuszukat.
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Szerte az országban folyik az újjáépítés munkája. A hivők áldozat
készsége minden kis falu, minden város templomának újjáépítését, csíno
sítását lehetövé teszi. Évtízedekre, esetleg századokra hat ki az a munka,
amelyet most végzünk. Éppen ezért kell, hogy ez az újjáépítés az Egy
ház egykori nagy, müvészetteremtö, irányító tevékenységének jegyében
haladjon. örömmel kell leszögeznünk. hogy kis eldugott falvak plébá
nosai versenyre kelnek legdíszesebb egyházaink pásztoraival .ebben a
régí értékeket megmentő, újakat teremtő tevékenységben. Ennek a gon~

dos, mínden kis részletre kiterjedő épitőmunkának iskolapéldája a szerit
simoni gótikus templom restaurálása. Kis, rozzant falusi templomból kö
zépkorí művészetünk egyik legkomolyabb emlékévé lépett elő, ahol
1423-ból datált, remekbe készűlt freskósorozat bukkant elő. a falakat
borító százados mészréteg eltávolításakor. A Golgotából. Sárkányölő

Szent Györgyből és Három királyok imádásából álló freskósor a XV.
század európai művészetének legérettebb alkotásaival kél versenyre.
Ilyen eldugott kis helyen. parányi falusi templom falán legalábbis meg
lepő remekművek felbukkanása. De talán éppen ez, a falu világtól tá
voli magánya a magyarázat. Itt fennmaradhatott, dacolhatott az idővel
a kis rozzant templom és örízhette kincsét, amely most középkorí művé

szetünk gazdagságáról. fejlettségéről beszél. De túl a megmentett közép
kori emlékeken, a hajó 1650-ből származó népies festésű famennyezeté
nek nagy tűreimet és hozzáértést kívánó restaurálása és éi templom szen
téíyének új freskódísze - Jeges Ernő igen szerenesés alkotása - a

. szentsimoní kis falusi templomot mínden részletében művészí, méltó
Istenházává avatja.

Az újjáépítés munkájának a Műemlékek Országos Bizottságával
való összehangolása. megfelelő szakértők bevonása Budapesten és vidé
ken is sorra tárja fel emlékekben oly szegény középkorí falfestészetünk
remekeit. A szerető gondosság varázslatától életrekelnek ezek az elte
metett kincsek. mínteqy az elmúlt századok fehér halotti lepléböl, az óva
tosan lehántott mészréteg alól bontakoznak elő. így most legújabban
a Sopron melletti Hideqséq templomában, ahol a későbbi átépítések eltá
volítása után, előtünt az eredeti, XIII. századi, románkori apszis, a tízen
két apostol festett alakjával. Ez a két legújabban Ieltárt, művészettörté

netünk szempontjából rendkivüli becsű lelet is reámutat a most orszáq
szerte folyó restaurálások fontosságára. ahol a szakértelem és a minden
körülményre kiterjedő figyelem és gondosság éppen a legeldugottabb kis
falvak templomainál ígér rendkívüli lehetőségeket.

Az Egyház mecenási tevékenységének, - amely ma már egyre na
gyobb lendülettel teljesedik ki - a középkor emlékeinek feltárásán és
konzerválásán túl. élő művészetünk is egyre többet köszönhet. - A jász
berényi ferencesek elhatározták. hogy felépítik az assisi-i Porciunkula
kápolnának, - amelyet a legenda szerint Szent Ferenc maga emelt 
pontos mását. Az Assisí-beli kápolna oltárképét a középkor festőóríása,

Giotto festette. Nem volt könnyű a feladathoz méltó művészről gondos
kodni. de a választás jól sikerült. Kontuly Béla Angyali üdvözlete, 
amely később szárnyasoltárrá bővült. balra Szent Ferenc. jobbra Szent
KIára alakjával - nemes, ihletett alkotás. A középkor e nagy szentje
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iránti szeretetben, csodálatban fogant. Itt Kontuly minden jó tulajdon
sága színesen, gazdagon bontakozik ki. Eddig is ismertük virtuóz rajz
tudását, harmonikus, kiegyensúlyozott. kompozícióit, finom, kultúrált
kolorízmusát, - de eddigi művein mindig ott bujkált válami klasszícísz
tikus hűvösség, kompozícíóín mindig az ész uralkodott. Itt, ennél a mű-
vénél a szív melegét érezzük. .

Ez a néhány kiragadott példa, pár hónap egyházművészeti tevé
kenységének kimagasló eredménye. Egy rövid cikk keretében csupán
ezekre mutathattunk reá - minden részletre nem térhettünk ki. Hiszen
vannak szerzetesházaínk, szemináriurnaink,· templomaink, hogy csak a
Központi Szemínáríumot, annak Tóth Tihamér emlékkápolnáját, a Béke
térí.. Belvárosi Nagyboldogasszony, a Rókus, Bakács-téri plébániatemp
lomokat említsük, amelyeknek restaurálása, szépítése már évek óta folyik
és amelyeknek új, remekbe készült oltárai, freskói, szobrászati disze
mind külön méltatást kívánnának. Az eredmények sokat íqéröek, olykor
váratlanok, de míndenképen az Egyház és a korszerű művészet egy
másratalálását, s a művészet új, nagy fejlödését igérik.

Kopp Jenő
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